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Įstatymas dėl etnin 
neramina tautine; 

Vilnius, liepos 8 d. (Elta) tų ku 
— Lietuvos lenkų rinkinių ak- J. 
cijai atstovaujantys Seimo na- kad 
riai — J a n a s Senkevičius ir neati 
J a n a s Mincevičius — kritikuo- turėt 
j a Seimo priimamą Etninės kultu 
kultūros valstybinės globos pagri 
pagrindų įstatymo projektą, etnin 
Ketvirtadienį spaudos konfe- globo 
rencijoje jie sake, kad Juo sie- sakė 
kiama sukurt i „monoetninę ir žymė 
monokultūrinę valstybę". regia 

Par lamentara i apgailestavo, vių k 
kad šiame dokumente nieko apie 
nekalbama apie tautinių ma- Mine 
žumų kul tūras . Jų nuomone, prieš 
Tautinių mažumų įstatymas princ 
irgi neaprėpia jų kultūrų. Sei; 

J. Senkevičius ir J. Mince- apgai 
vičius ragins Seimą atidėti to- proje 
kio dokumento priėmimą. Vilni. 
Tačiau jeigu j i s bus priimtas, ru eti 
jie ketina kreiptis į Lietuvos ft* 
prezidentą, prašydami nepasi- num« 
rašyti jo ir grąžinti Seimui cijas 
tobulinti. Lietuvos lenkų rin- bos t 
kimų akcijai atstovaujantys fondi 
Seimo nariai neatmeta gali- tavo. 
mybės pasiūlyti kitą įstatymo nelie 
projektą, aprėpiantį kitų tau- stovs 

Užsienio lietuviam; 
valstybės apdo\ 

Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus gaik: 
Mindaugo karūnavimo — Vai- As 
stybės dienos proga apdovano- Infcr 
jo eile Lietuvai nusipelniusių ne v< 
žmonių, tarp kurių — ir gru- \ 
pelę užsienio lietuvių. Lieti 

Prezidento liepos 1 dienos steig 
potvarkiu, „už nuopelnus Lie- Hetu 
tuvos valstybei ir už pastan- tara; 
gas garsinant Lietuvos vardą j 
pasaulyje bei padedant jai in- dago 
tegruotis į pasaulio valstybių Ai 
bendriją", ordinais ir meda- tara; 
Hais buvo apdovanoti: steig 

Didžiojo Lietuvos Kuni- bos i 
gaikščio Gedimino 3-ojo laips- j 
nio ordinu: — F 

Stasys Baras — daininin- men 
kas, Lietuvių fondo garbės nink 
komiteto ir finansų komisijos 
narys (JAV): gaik 

Vaclovas Kleiza — Lietuvos laip. 
Respublikos Garbės generali
nis konsulas Čikagoje f JAV). n a s 

Didžiojo Lietuvos Kuni- ram 
gaikščio Gedimino 4-ojo laips- C\)ai 
nio ordinais: lija) 

Vytautas Jonas Bieliauskas F 
— psichologas, JAV LB Krašto Liet 
valdybos vykdomasis vicepir- hua 
Alininkas, daktaras (JAV); den 

Vytautas Čekanauskas — 
Lietuvos Respublikos Garbės 
generalinis konsulas Los An
geles (JAV): 

Vytautas Kutkus — inži
nierius, lietuviškos spaudos 
bendradarbis, ilgametis PLB 
valdybos ir JAV LB Krašto 
valdybos narys (JAV); 

Haris Lapas — Lietuvos 
Respublikos Garbes generali
nis konsulas Toronte (Kana
da); 

Viligailė Lendraitienė — 
paramos Lietuvai organizaci 
jos „Lithuanian Mercy Lift 
steigėja ir rėmėja (JAV). 

I 

Vaclovą.- Kli 
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ės kultūros 
mažumas 

turas. 
Mincevičius pažymėjo, 
įstatymo pavadinimas 
inka jo turinio. „Jis 

vadintis ne Etninės 
os valstybinės globos 
idų įstatymu, o Lietuvių 
s kultūros valstybinės 

pagrindų įstatymu", 
parlamentaras. Jis pa-
j , kad šis dokumentas 
lentuoja globą tik lietu-
įltūrai ir nieko nekalba 
dtų tautų kultūras. J . 
vidaus nuomone, tai 
arauja demokratijos 
pams. 
K) narys J. Senkevičius 
estavo, kad įstatymo 
te Vilniaus kraštas — 
i — nėra laikomas atski-
miu regionu. 
ik jo, įstatymo projektas 
;o įkurti naujas institu-
— Etninės kultūros glo-
rybą ir Etnines kultūros 
J. Senkevičius apgailes-
kad juose nenumatytas 
aviškų organizacijų at
imąs. 

i — Lietuvos 
anojimai 
didžiojo Lietuvos Kuni
go 5-ojo laipsnio ordinu: 
a Banionytė — JAV LB 
nacijos centro Vašingto-
ieja (JAV); 
mcas Bartusevičius — 
rių kultūros instituto 
jas ir ilgametis vedėjas, 
ių išeivijos veikėjas, dak-
(Vokietija); 
ozas Kralikauskas — pe-
as, rašytojas (Kanada); 
tanas Pacevičius — dak-
Kanados Lietuvių fondo 

jas, ilgametis fondo tary-
valdybos pirmininkas; 
lgirdas Kazys Vaičiūnas 
mados lietuvių bendruo-
s Krašto valdybos pirmi-
is. 
didžiojo Lietuvos Kuni-
Cio Gedimino ordino 1-ojo 
lio medaliu: 
altanas Vytautas Stepa-
- gydytojas, pagalbos pa-
s Lietuvos diabeto asocia-
organizatorius (Austra-

anė Šlutienė — paramos 
vai organizacijos ,,Lit-
ian Mercy Lift" viceprezi-
> i JAV). 

Nuotr^ Nors ir 
tarpio paminklų 

Buvęs 
su 

Vilnius, 11 
— Seimo disk 
mečio stabų 
parlamentarą; 
kas tikisi, kac 
vyriausybė i 
tesnį kabinėk 
tymą ir atšaul 
skulptūrų p< 
kuriančiam j 
niui. 

Spaudos kc 
tvirtadienį jis 
mo sprendi m; 
Švietimo, mo 
komitetui tol 
suomenės pr 
kėlusį nutj 
dėl sovietme 
skulptūrų pa 
ninku. 

Konservato: 
teigia, kad C 
riaus vyria 
gruodžio mė 
perduodama 
kurso nuga! 
Malinauskui, 
dos sutarties 
Valstybės ir 
to valdymo, 
naudojimo įsi 

Skulpti 
giama nuss 
pelkėje netr 

* Lenkijos 
įgaliotoji ar 
mija Teichm 
naujuoju vid 
nistru Česlo\ 
tadienį pram 
paveikslo JL 
dymas Vilni 
vasaros pal 
ambasadorė 
ministras ap 
dradarbiavin 
kad sekming 
cijos. pasier 
rinės apsauf 
bendradarbi; 
Teichman p£ 
už gerą J a 
veikslo ^ a l 
sauga ir prai 
lo rodymas 
pjūčio 31 di< 
tyta baigti 
Birželio 29 . 
apžiūrėję 10 
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verda aistringos diskusijos, Grūto miško pavėsyje ja 
. Kairiau — ..begalviai" Leninas ir Feliksas Dzeržim 

1 

i ministras toliau kovo 
sovietiniais stabais 

epos 8 d. (BNS) 
usijas dėl soviet-
parko pradėjęs 

s Juozas Galdi-
1 Rolando Pakso 
>ripažins anks-
% pažeidus įsta-
*s nutarimus del 
irdavimo parką 
irivačiam asme-

>nferencijoje ke-
komentavo Sei-

Ę grąžinti Seimo 
kslo ir kultūros 
Dūlinti daug vi-
ieštaravimų su
irimo projektą 
čio paminkliniu 
rko prie Druski-

rius J. Galdikas 
jedimino Vagno-
usybė, 1998 m. 
•nesio nutarimu 
skulptūras kon-
ėtojui Viliumui 
nesudarė panau-

, tuo pažeisdama 
savivaldybių tur-

disponavimo ir 
atymą. 
irų paroda ren-
msintoje Grūto 
iii Druskininku, 

nepaprastoji i r 
nbasadorė Eufe-
an, susitikusi su 
lauš reikalų mi-
•u Blažiu, ketvir-
sšė. kad istorinio 
ilgirio mūšis" ro-
uje pratęstas iki 
oaigos. Lenkijos 
ir Lietuvos VR 

svarstė šalių ben-
įą, pasidžiaugė, 
;ai plėtojami poli-
įio ir priešgais-
[os departamentų 
ivimo ryšiai. E. 
idėkojo Č. Blažiui 
no Matejkos pa
girio mūšis" ap-
leše, kad paveiks-
pratęstas iki rug-
mos (buvo numa-

liepos 15 d.), 
d. paveikslą buvo 
,000 lankytojų. 

'Eltai 

privačioje V. MaVrkausk( 
doje. 

„Tikiuosi, kad vyriaus 
yra pakankamai kvalifi 
teisininkų, kurie ir be K 
tucinio teismo (KT) si 
kad vyriausybes nuta 
Nr. 1532 prieštarauja 
tymui", sakė J ' Galdiką 
žadėjo, jeigu vyriausyb 
lės", rasti reikiamų 
narių paramą ir apskųs 
riausybės nutarimą KT. 

Tuo tarpu Seimas 

LDDP galvo 
su soči 

Vilnius, liepos 8 d. 
— LDDP teigiamai \ 
tų socialdemokratų si 
jungtis į koaliciją, tačiai 
tro sąjunga artimiausiu 
net neketina svarstyti 
klausimo. 

Socialdemokratų partį 
rybos posėdyje savaitgs 
spręsta pradėti konsul 
dėl galimos koalicijos si 
mis politinėmis jėgomis. 

Socialdemokratai į 
šiais savo bendrininkai; 
Centro sąjungą ir 
tačiau neatmeta galii 

* Valstybės saugum 
p a r t a m e n t a s paskelbė 
rintis duomenų apie ta 
buvęs premjeras Adolfe 
ževičius susijęs su kun: 
čardo Mikutavičiaus k 
jos neteisėtu pirkimu, 
tamento generalinio d 
riaus Mečio Laurinkau: 
rašytame pranešime 
sklaidai pažymima, kai 
„atsiriboja nuo bet kol 
terpretacijų šiuo klat 
A. Šleževičius pats p 
šeštadienį viešai kreipė 
Laurinkų, prašydama 
kaus įvertinimo, ar jis ; 
sijęs su nužudytojo kun 
lekcija. Jis pabrėžė pril 
vielionio kunigo bičiuli 
liui, ir todėl jį „tol 
vedžiojimai" labai i 
VSD pažymi, kad kom 
R. Mikutavičiaus nužu< 
jo kolekcijos pagrobin 
džiagą turi teisę tik š 
tirianti generalinė p: 
tūra. 
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„įsitaisė" daugiau kaip 50 sovietinio laiko- j 
sis, dešiniau — Stalinas. 'Eltai j 

val-

î bėje 
uotų 
nsti-
pras, 
imas 
įsta-
l J i s 

»ty-
eimo 
i vy-

tre-

čiadienį po dvi valandas tru
kusių diskusijų grąžino parla
mento komitetui svarstyti nu
tarimo projektą dėl soviet
mečio stabų parko. 

Seimo posėdžių salėje vy
kusį svarstymą stebėjo maž
daug 160 žmonių, atstovau
jančių pokario rezistencijos, 
tremtinių ir politinių kalinių 
bei kitoms patriotinėms vi
suomeninėms organizacijoms. 

Seimo kancleris Jurgis Raz
ma žurnalistams sakė, kad 
nutarimo projektas tikriausiai 
bus toliau svarstomas rudens 
sesijoje. 

a jungtis į koaliciją 
eddemokratais 
BNS) kad į koaliciją galėtų įsijungti 
jrtin- Moterų, Valstiečių bei kitos 
lymą ideologiškai artimos partijos. 
Cen- LDDP vadas Česlovas Jur-
metu šėnas sakė, kad galimybę 
tokio jungtis į koaliciją su socialde

mokratais vertina teigiamai, 
as ta- „Aš negaliu kalbėti už visą 
į nu- partiją, bet aš asmeniškai su-
acijas tikčiau, kadangi ideologiškai 
kito- tai mums artimiausia partija", 

sako jis. 
iriau- Pasak Č. Juršėno, šių metų 
laiko sausį vykusiame eiliniame 
DDP, LDDP partijos suvažiavime 
įybės, buvo priimta nauja programa, 
) cfe. kuri remiasi būtent Socinter-
netu- n o idėjomis. Jame taip pat 

kad buvo iškelta idėja, kad koalici-
5 Šie- J a ' kurioje gaiėtų dalyvauti 
r0 Rį. LDDP, galėtų būti plati — 
•lėkei- centro kairioji, 
tepar- Č. Juršėnas mano. kad šią 
rėkto- idėją visų pirma turi nagrinėti 
pasi- socialdemokratai, taip pat 

žinia- būsimi bendrai — Centro 
VSD sąjunga, LDDP, Valstiečių bei 

ių in- Moterų partijos. Jis siūlo į 
iimu". tokią koaliciją įtraukti ir teisi-
aėjusį ninko Artūro Paulausko vado-
i į M. vaujamą Naująją sąjungą (so-

aiš- cialliberalus). 
ra su- Centro sąjungos pirminin-
go ko- kas Romualdas Ozolas inter-
lausęs viu pabrėžė, kad centristai 

rate- koalicijos su sočiaIdemokra-
ie iš- tais galimybės „nesvarstė ir 
jidžia. neketina svarstyti". „Mes ne-
ntuoti svarstome rytojaus dienos oro. 
Įrmo ir Labai daug darbų turime ir 
a me- tikrai neturime laiko dabar 
į bylą kalbėti apie už pusantrų metų 
skūra- būsiančius įvykius", sakė jis. 

'BNsi Eiliniai savivaldybių rinki-

1830 
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Lietuvos keliautoj; 
perplaukė Baltij 

Klaipėda, liepos 8 d. (BNS) Vienas 
- Trys lietuvių keliautojai scandia-9 
rtvirtadienį popiet baigė Žalys sal 
aukimą per Baltijos jūrą, tojai jauč: 
isiekę Švedijos uostą Kalma- nuovargio 
u Hau. Pas; 

Vytautas Žalys. Vytautas iionė buv 
ermanavičius ir Audrius nių nutil* 
survydas lengva kanoja jū ra 
įplaukė planuotus 400 kilo-
etrų. Srovės bei vejas kelia
is, kaip buvo baiminamasi 
^prailgino. Šį atstumą jie 
eikė per 12 parų. 

Iš Palangos trys keliauto-
i, lydimi jachtos, išplaukc-
rželio 26-os vakarą. 

Atvykusius keliautojus 
'edijos krante pasitiko gau-
is žurnalistų būrys. 

D. Britanijos 
premjeras padėkojo 

G. Vagnoriui 
Vilnius, liepos 8 d. (BNS: 

- Buvęs premjeras Gedimi-
as Vagnorius gavo Didžiosios 
ritanijos ministro pirminin-
o Tony Blair laišką, kuriame 
ėkojama ir raginama di-
žiuotis Lietuvos padaryta 
ažanga kelyje į Europos Są-
įngą. 
Neformaliame laiške į bu-

usį premjerą kreipiamasi 
3ediminai", o pasirašoma 
rony". 

Aš pritariu Jūsų mintims 
ėl tolesnio mūsų bendradar-
•iavimo. Nuo to laiko, kai 
996 metais Jūs buvote pa
kirtas ministru pirmininku. 
laug padaryta", sakoma laiš
ke. „Man malonu, kad J u m s 
adovaujant Lietuva žymiai 
>ažengė link savo tikslo pra-
lėti derybas dėl įstojimo į ES75, 
ašo Britanijos premjeras. 
Laiške taip pat giriama Lie-

uvos ūkio padėtis ir santykiai 
u Rusija bei pabrėžiama, kad 
ai pasididžiavimo verti pasie-
dmai. 

G. Vagnorius sakė. jog ta i 
prasta vyriausybių vadovų 
nandagumo korespondencija. 
<ai dėl kreipimosi neformalu-
no, G. Vagnorius sakė galįs 
parodyti storą pluoštą už
sienio vadovų laiškų, kuriuose 
creipiamasi ir pasirašoma 
/ardu. 

Jis nekomentavo, apie kokį 
:olesnį bendradarbiavimą laiš-
se kalba britų darbieėiu vado
vas. Pasak G. Vagnoriaus, j a m 
nebesant premjeru, draugiški 
ryšiai su užsienio politikais 
nenutrūksta. 

* Beveik du trečdaliai 
Lietuvos verslo elito tikisi, 
kad naujoji Rolando Pakso 
vadovaujama vyriausybė dirbs 
geriau už senąją. Tokius re
zultatus ketvirtadienį paskel
bė viešosios nuomonės tyrimų 
centras „Kas yra kas Lietu
voje". 61 proc. apklaustųjų 
mano, kad naujasis ministrų 
kabinetas dirbs geriau už 
Gedimino Vagnoriaus vyriau
sybę, 17 proc. — dirbs kaip se
noji, 1 proc. — blogiau už se
nąją. 44 proc. teigė, kad. esant 
naujajai vyriausybei, litas bus 
pervertintas, 41 proc. mano. 
kad to neįvyks, 15 proc. ap
klaustųjų sakė nežiną. BNS 

mai vyks kitą pavasarį, o Sei
mo — kitą rudenį. 

Pasak vienos paskutiniųjų 
apklausų, birželį už Centro 
sąjungą būtų balsavę apie 16 
proc., už konservatorius ir so
cialdemokratus — maždaug 9 
proc., už LDDP — apie 7 proc. 
rinkėjų. 

kus į Go 
kelionės 
teko tais; 
kuri leido 

Pasak 
šias kelioi 
k imas iš 
do salos. 
paras . Kc 
kus vėjas 
plaukt i ii 
ekspedicij 
pa ras ils< 
kesnio o n 

Iš Got 
pas iekta 
Švedijos 
keliautoj 
Pailsėję 
ankstų 
jachtomii 

„Balt 
sieke pir 
ir nesii 
perplauk 
va kanoje 
t a keiion 
tojo Gin' 
nimui . J i 
t u s mec 

'Vfreda 
kė Balti. 
grįždam. 

* Sei 
svarstai 
mentaro 
čiaus \g'< 
rengtos 1 
kad dau 
rašo „Ri 
taisų pr 
par lame 
teks voi 
apkalt in 
Tokia p; 
šal inant 
sius Koi 
sėjus. B 
gal imyb 
mentarc 
teismo 
procedū 
ta. jei 5 
netyčinį 
mas n e 
sauginir 
baudžia 

* Vili 
s i r a š y t 
raelio i 
dradarb 
pasiraš( 
jungos 
Sventic 
rašytoji 
zion B; 

Albert i 
Simno 
blaivus, 
automo 
tyvinį s 
bičių ai 
iš jų i: 
nuo ki 
Valys š 
sią kūd 
Vidaus 
suvesti 
t a s . noi 
apie av 
vo Sei r 
liai. pi 

KJ 

Liet 
Ante. \A 
VVronik; 

Liej 
Gilvainu 
kumiii 
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ai kanoja 
os jūra. 
ekspedicijos „Baito-

9" dalyvių Vytautas 
tė, kad visi keliau-
iasi puikiai, nejaučia 
i ir gaiėtų plaukti to-
ik V Žalio, visa ke-
o sklandi, be dide.~-
:imų. Tiesa, atplau-
tlando salą, pirmąjį 
tašką, keliautojams 
yti kanojos stoginę, 
vandenį. 
keliautojų, sunkiau-

nės tarpsnis — plau-
Palangos iki Gotlan-

J is t ruko ketur ias 
>liautojams nepalan-
t rukdė greičiau pri-

ri salos. Šioje saloje 
os dalyviai kelias 
yosi ir laukė palan-
). 
lando nesunkiai buvo 
Olando sala. Pasiekę 
krantus , į Kalmarą 

ai plaukė sąsiauriu. 
Kalmare, keliautojai ' 
penktadienio rytą 

> išplauks i Klaipėdą. 
oscandia-99" dalyviai 
mieji vien irkluodami 
įaudodami buremi: 
ti Baltijos jū rą ieng-
i. Beveik m tos reng-
ė buvo skir ta keliau-
taro Paui ion;) atmi-
s prieš penker ius me-
line irkline valtimi 
s J'_n?cr;;•= • 
jos jūrą, bet pražuvo 
as į Lietuvą. 

imui p a t y r u s f i asko 
at n u t e i s t o j o parla-

Audriaus Butkevi-
iliojimo atėmimą, pa-
Konstitucijos pataisos, 
giau taip neatsitiktų, 
ispublika" <07.08). Pa-
ojekte numatyta , jog 
ntarai įgaliojimų ne-
5 tik įsiteisės teismo 
amasis nuosprendis, 
iti procedūra galios ir 
iš pareigų nusikal tu-

istitucinio teismo tei-
e to. Seimas išlaikys 
e pats pradėti paria-

apkaltos procesą. -Ši 
procesą primenanti 

ra galėtų būti sureng-
5eimo narys padarytu 

nusikaltimą, o Sei-
duotų sutikimo teise-
ikams jį pa t raukt i 
mojon atsakomybėn. 
į iuje t r e č i a d i e n i pa-
a Lietuvos ir vienos Iz-
•ašytojų sąjungų ben-
davimo su tar t i s , kuria 
į Lietuvos rašytojų sa-

vadovas Valentinas 
kas ir Izraelio hebrajų 
Į sąjungos vadovas Ur-
ir tana. 
S e i m o k o n t r o l i e r i u s 
is Valys pirmadienį 
mieste, būdamas ne-

posūkyje nesuvaldys 
bilio, įvažiavo į kolek-
odą, sudaužė ir išvertė 
dilius. Išvertus avilius, 
įskrido bičių spiečius. 
irio gelbėdama.-:-. A. 
oko į dumblo priaugu-
[rą. Šis įvykis savaitės 

reikalų ministerijos 
nėse nebuvo pamine-
•s paprastai pranešama 
arijas, kuriose dalyva-
no nariai ar automobi-
-iklausą Seimui, BNS: 

\LENDORIUS 
x>s 9 d.: Algirdas, AlpicU'. 
>onanlas, Marcelina. Kvt.-
i. VMa 
pos 10 d.: Amelija. Eirinė. 
>•. PrucJf ncija. Kufina. Se-
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Redaktorė Irena Reg ienė 

ŽYMIEJI PIRMOJO LIEPOS 
SAVAITGALIO SPORTINIAI ĮVYKIAI 

JAV Nepriklausomybės nusileido ne taip jau grės-
šventes ilgasis savaitgalis bu
vo pilnas įvairių žymių sporti
nių įvykių, kurie sporto mėgė
jus galėjo palepinti savo po
būdžiu bei įdomumu. 

Lietuvių sporto mėgėjų dė
mesys buvo nukreiptas į Pa
ryžių, kur liepos 3 d. vyko 
baigmines 31-ojo Europos vy
rų krepšinio čempionato rung
tynės. Net 60 metų praėjo nuo 
tų atmintinų 1939-ųjų birželio 
mėnesio dienų, kai Lietuvos 
rinktinė su Amerikos lietuvių 
krepšininkų talka antrą kartą 
iš eilės tapo Europos vyrų 
čempionais. 

Šių metų pirmenybės Pran
cūzijoje kėlė daug vilčių bent 

mingai Ispanijai, o daugiau 
negu 10 milijonų dolerių NBA 
lygoje per metus gaunantis 
Sabonis šiame susitikime su
rinko daugiau baudų (5) negu 
taškų (3). 

Liepos 3 d., kada Italija su 
Ispanija žaidė dėl aukso, Lie
tuva kovojo prieš Rusiją dėl 5-
tos vietos, nors mūsiškiai jau 
buvo užsitikrinę kelialapį į 
olimpiadą Australijon dieną 
anksčiau, įveikę turkus. Rusai 
buvo nugalėti rekordine pa
sekme 103-72, tačiau ir toks 
didelis rezultatas vargu ar 
džiugina mūsų sporto mėgėjus 
Lietuvoje bei užsienyje, nes 
buvo praleista dėkinga proga 

po 60 metų vėl užlipti ant iškovoti auksą. Šį kartą jį su-
aukščiausios pažymėjimų pa- griebė Italija, už savęs paliku-
kylos laiptelio šiose pirmeny- si Ispaniją (gavo sidabrą) ir 
bėse, ypač po gražių laimė
jimų JEurolygoje", o taip pat 
žinant, kad Lietuvos rinkti
nėje vėl žaidžia geriausias vi
sų laikų Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Sabonis. 

Tačiau, deja, Sabonis maža 
tepadėjo, nes į baigminį šių 
pirmenybių ketvertuką Lietu
va nepateko. Ji ketvirtfinalyje 

Jugoslaviją (bronzą). Kitos ke
turios pirmojo aštuntuko ko
mandos išsirikiavo taip: 5 — 
Lietuva, 6 r- Rusija, 7 — Vo
kietija, 8 •— Turkija. Kaip ma
tome, anksčiau pirmųjų tarpe 
buvusios Kjaatijos, .su Toni 
Kukoč priekyje, šiame aštun
tuke nebėra.-

E.S. 

TOMAS PŪKŠTYS 
TAPO JAV 
ČEMPIONU 

... 
Čikagoje gimęs ir augęs 

Amerikos lietuvis Tomas 
Pūkštys šeštą kartą tapo JAV 
čempionu ieties metime. Bir
želio 27 d. Eugene, Oregon 
valstijoje, pasibaigusiose JAV 
lengv. atletikos varžybose jis 
vėl pakartojo beveik kasmeti
nę savo pergalę, kurią pirmą 
kartą buvo pasiekęs 1992-
siais. 

JAV lengv. atletikos rink
tinės narys dviejose olimpia
dose T. Pūkštys, šį kartą tu
rėjo pasitenkinti gana kuklia 
pasekme — 256 pėdomis, nors 
jam pačiam priklausantis JAV 
rekordas yra 285 pėdos 10 
colių. Šiose pirmenybėse buvo 
išdalinta 20 aukso medalių ir 
vienas jų teko Tomui. 

Tačiau antrą vietą užėmęs 
buvęs JAV ir pasaulio ieties 
metimo rekordininkas, 41 me
tų amžiaus veteranas Tom 
Petranoff. vėl grįžęs į aktyvųjį 
sportą, tenumetė 246 pėdas ir 
9 colius. 

31 metų amžiaus Tomą 
Pukštį šiemet persekioja trau
mos ir Juodos dienos". Nors 
jis dalyvauja daugelyje varžy
bų įvairiuose pasaulio konti
nentuose, tačiau šiemet To
mas dar toli gražu nėra pasie
kęs savo bent vidutiniškos for
mos. Tik birželio 13 d. dide
liame lengv. atletikos festiva
lyje Niurnberge. Vokietijoje, 
jis su 265 pėdomis ir 3.5 colio 
užėmė ketvirtąją vietą. 

Nuotykiai Eugene miesto 
Hayward Field stadione 

J šias varžybas atvykę Tomo 
tėvai. Romas ir Rasa Pukščiai. 
kurie daugelį metų moraliai (o 
anksčiau ir materialiai) rėmė 
savo sūnaus žygius į pasaulinį 
sportą. Kadangi ieties meti
mas JAV (panašiai kaip ir kai 
kurios kitos lengv. atletikos 
rungtys, nėra populiarios), tad 
Tomui reikia ruoštis partiza
niškai — ieškoti lėšų treni
ruotėms, samdytis trenerius ir 
kt. 

DRAUGAS 

Didžiojo tūkstantmečio taikos žygio (Great Millennium Peace Ride) dviračiai* aplink pasaulį dalyviai kūno 
kultūros ir sporto departamente vykusiame priėmime pažymėjo, kad jie yra tvirtai nusiteikę įveikti visą su
planuotą maršrutą. Taikos žygio dalyviai, pradėję savo kelione priei vienuolika mėnesių JAV mieste Seattle, 
veža 40-ies metrų ilgio taikos juostą, simbolizuojančią milijoną kartų sumažintą žemes rutulio apskritimą. Joje 

Nuotr. Eltos 

Šiame lengv. atletikos susi
tikime Eugene, Oregone, vos 
neįvyko nelaimė, nes stovint 
stadione Ptikščiui, PetranofTui 
ir trečią vietą užėmusiam 
Duncanui, ant jų vos neuž
krito kitoje stadiono pusėje 
mestas diskas. 

Gerai, kad šiuo metu T. 
Pūkštys turi gana stambų 
sponsorių — „Adidas" bend
rovę, tai finansinė padėtis žy
miai pagerėjo. Tomas sakė, 
kad dar norėtų dalyvauti atei
nančiais metais Australijoje 
vyksiančioje olimpiadoje, kuri 
būtų trečioji jo sportinėje kar
jeroje. 

Jis skundėsi ne vien fizi
nėmis traumomis, bet ir kon-
cetracijos stygiumi. Jį labai 
paveikė gero draugo ir trene
rio Don Mather 68 m. amžiaus 
atsiskyrimas su šiuo pasauliu, 
š.m. sausio mėn. mirusio nuo 
komplikacijų po smegenų aug
lio operacijos. 

-
Pakvies tas varžyboms 

\ Lietuvą 

JAV ieties čempionas ir re
kordininkas T. Pūkštys sakėsi 
esąs pakviestas į dideles 
lengv. atletikos varžybas Lie
tuvoje, rengiamas liepos mė
nesio antroje pusėje. Jis rim
tai galvoja apie vykimą į jas, 
jei nebus kokių nors netikė
tumų. 

Pernai vasarą šis JAV čem
pionas ir rekordininkas daly
vavo Kaune vykusioje II Lie
tuvos Tautinėje olimpiadoje ir 
čia pagerino šių žaidynių re
kordą, ietį nusviesdamas 82.6 
m. Tada, jo dėka, kitas ieties 
metikas iš Kauno Arūnas 
Jurkšas su 77.06 m. rezultatu 
pagerino Lietuvos rekordą. 

Pats T. Pūkštys, kalbėda
mas apie savo pasiekimus, vi
sada žurnalistams pasako, 
kad į šią rungtį jį pastūmėjusi 
jo tėvų žemė — Lietuva, nes 
joje prieš daugiau negu 15 me
tų viešėdamas pirmą kartą 
paėmė ietį į rankas ir ten gavo 
pirmąsias pamokas. 

Beje, T. Pūkštys Lietuvoje 
yra viešėjęs daugelį kartų. Jis 
tapo ir 1993 m. ten vykusių IV 
PLS žaidynių ieties metimo 

pasirašo visi geros valios žmones. 

TARPTAUTINĖ 
SPORTO 

ŽURNALISTŲ 
DIENA 

Tarptautinės sporto žurna
listų federacijos (AIPS) inicia
tyva jau penktus metus viso 
pasaulio sporto žurnalistai lie
pos 2-ąją dieną pažymi profe
sinę šventę — Tarptautinę 
sporto žurnalistų dieną. Tradi
ciškai kartu su kolegomis iš 
viso pasaulio ją švenčia ir Lie
tuvos sporto žurnalistai. 

Lietuvos sporto žurnalistų 
federacija (LSŽF) šventės pro
ga pasveikino visus kolegas, 
rašančius, pasakojančius ir fo
tografuojančius šalies sportinį 
gyvenimą. 

„Galbūt net simboliška, kad 
profesinę šventę pažymime 
'darbymečio' dienomis, kai Eu
ropos čempionate dėl apdova
nojimų kovoja visos šalies nu
mylėtiniai krepšininkai. Tuo 
svarbesnis ir svaresnis šiame 
kontekste tampa mūsų dar
bas, nes sporto informacija 
laukiama kone kiekvienoje 
Lietuvos šeimoje. Tik pasibai
gus Europos krepšinio čempio
natui, sporto žurnalistai infor
muos apie Europos jaunimo 
olimpines dienas Danijoje, o 
iki metų pabaigos daugeliui 
šalies sporto žvaigždžių teks 
įrodyti teisę rungtyniauti Sid
nėjuje — tai olimpinių metų 
išvakarėse sporto žurnalistai 
darbo tikrai nespristigs, — 
sakoma antradienį išplatinta
me LSŽF sveikinime. — Šven
tės proga linkime jums geros 
nuotaikos, puikios sveikatos ir 
daug kūrybinės energijos. 364 
dienas per metus rašydami 
apie kitų šventes ir pergales, 
paskirkime nors vieną dieną 
savo šventei". 

Lygiai prieš 75 metus Pary
žiuje buvo įkurta Tarptautinė 
sporto žurnalistų asociacija 
(AIPS) — pirmoji ir vienintelė 
visame pasaulyje pripažįs
tama organizacija, vienijanti 
profesionalius sporto žurnalis
tus. Šiandien jos narėmis yra 
130 pasaulio šalių sporto žur
nalistų organizacijos. 

Visų pasaulio sporto orga
nizacijų pripažįstamas AIPS 
korteles 1998-1999 metais turi 
beveik 9,000 žurnalistų, o iš 
viso AIPS atstovauja arti 
30,000 pasaulio sporto žurna
listų. Lietuvoje apie sportą in
formuoja maždaug 80 žurna
listų, iš kurių 60 yra LSŽF na
riai, o 31 turi AIPS korteles. 

(Elta) 

čempionu. 
Apie T. Pukštį po šių varžy

bų, atskiru straipsniu rašė 
Eugene, Oregon leidžiamas 
dienraštis „The Register-
Guard" (įdėjo ir kelias nuo
traukas). Portlando „The Sun-
day Oregonian" įsidėjo Tomo 
nuotrauką su plačiu parašu. 

Ed. Šulaitis 

LIETUVOS 
PREZIDENTAS 

IR SEIMO PIRMININKAS 
SVEIKINO TAIKOS 

ŽYGEIVIUS 

Į Vilnių atvykusius Didžiojo 
tūkstantmečio taikos žygio da
lyvius antradienį, birželio 29 
d. pasveikino Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. 

Lietuvos vadovas vienuolika 
dviratininkų, važiuojančių ap
link pasaulį, pasveikino krei
piniu „Taikos ambasadoriai". 

Prezidentas teigė, kad šis 
žygis simbolizuoja žmogaus 
sugyvenimą su gamta, nes 
dviratis yra ekologiškiausia 
transporto priemonė. 

Lenkijos, Peru, Italijos, Kro
atijos, Vokietijos ir Meksikos 
dviratininkams V. Adamkus 
sėkmės linkėjo angliškai. 

Dviratininkų atstovas Ed
vardas Žižys padėkojo Lietu
vos prezidentui už dėmesį žy
giui. „Tikimės, kad Lietuvoje 
bus skatinama dviračių takų 
tinklo plėtra", — sakė jis. 

E. Žižys papasakojo apie 
Didžiojo tūkstantmečio taikos 
žygio kelią, primindamas, kad 
jis prieš vienuolika mėnesių 
pradėtas Jungtinių Amerikos 
Valstįjų Seattle mieste, o po 
pusmečio turėtų baigtis Hiro
simoje, Japonijoje. Iki tol Lie
tuvos dviratininkai lankėsi 26 
pasaulio valstybėse. 

Taikos žygio dalyviai veža 
40-ies metrų ilgio Taikos juos
tą, simbolizuojančią milijoną 
kartų sumažintą Žemės rutu
lio apskritimą, kurioje pirma
sis pasaulio bendruomenei 
nuo Lietuvos žmonių linkėji
mą įrašė prezidentas V. 
Adamkus ir kurioje pasirašo 
įvairių pasaulio šalių geros va
lios žmonės. 

Dviratininkai trumpam ap
silankė ir Lietuvos Seime. Sė
dėdami ložėje, kartu su Lietu
vos Seimo nariais, klausėsi 
žygio dalyvio Sigito Kučo žo
džių apie tai, kad Lietuvos 
žmonių palaikymas padės pa
siekti dviratininkams galutinį 
tikslą — Hirosimą, o naujasis 
tūkstantmetis atneš daugiau 
taikos ir meilės tarp visų žmo
nių. 

Dviratininkus priėmęs Lie
tuvos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis kaip labai 
gerą vertino pačią žygio idėją. 
„Pradėjote žygį nuo tolimiau
sios pasaulio vietos, kur saulė 
leidžiasi, ir keliaujate į toli
miausią pasaulio vietą, kur 
saulė teka", — sakė V. Lands
bergis. Jis palinkėjo žygio da
lyviams gero riedėjimo, nelūž-
tančių dviračių, o žygio daly
vių širdimis teigė visai pasi
tikįs. Atminimui V. Landsber
gis jiems įteikė pasveikinimo 
tekstą ir Seimo atminimo me
dalius. O jų vežamoje juostoje, 
primargintoje įvairiomis kal
bomis ir rašmenimis, Lietuvos 
Seimo pirmininkas V. Lands
bergis įrašė: „Taika — didžio

ji žmonijos viltis. Ačiū, kad 
nešat šį ženklą". 

Didįjį tūkstantmečio taikos 
žygį (Great Millennium Peace 
Ride — GMPR) remia Jungti
nių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacija UNES
CO. Oficialiai jis skiriamas 
ateinančiam trečiajam tūks
tantmečiui pasveikinti. 

Pagrindinė žygio misija — 
ne tik atkreipti pasaulio vi-
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suomenės ir vadovų dėmesį į 
žmonijos išlikimui iškilusią 
grėsmę dėl karų ir ekologinio 
užterštumo, bet ir asmeninio 
bendravimo pavyzdžiu įrodyti, 
kad pasaulio tautų, skirtingų 
rasių, įvairiausių kultūrų, pa
pročių, tikėjimų ir įsitikinimų 
žmonės nori, gali ir privalo gy
venti taikiai. 

P R A N A S L U B I N A S B U V O 1938 M E T U L I E T U V O S 
M O T E R Ų K R E P Š I N I O K O M A N D O S T R E N E R I S 

Š.m. birželio 4 d. JDraugo" 
sporto apžvalgos skyriuje buvo 
aprašytos 1938 m. Romoje vy
kusios Europos moterų krepši
nio pirmenybės. Ten rašoma, 
kad Lietuvos moterų koman
dos treneris buvo Feliksas 
Kriaučiūnas. Tiesa, jis oficia
liai važiavo kaip mūsų trene
ris, nors jis niekad mūsų ne
treniravo. Mūsų treneris buvo 
žymusis Pranas Lubinas. Lu
binas negalėjo mus lydėti į 
Romą, nes jo terminas gyventi 
užsienyje baigėsi ir jis turėjo 
grįžti į JAV. Kriaučiūno (taip 
pat JAV piliečio) pasas dar ga
liojo ir jis buvo pakviestas ly
dėti mus Romon kaip mūsų 

treneris. Mes su Kriaučiūnu 
neturėjome nei vienos treni
ruotės. 

Italijoje F. Kriaučiūnui buvo 
įteikta geriausio Europos tre
nerio taurė. Stovėdamas greta 
manęs jis pareiškė: „Aš niekad 
nebuvau treneris", — bet buvo 
labai laimingas laikydamas tą 
taurę. Iš tikrųjų ta taurė pri
klausė Pranui Lubinui. Lyg 
atsidėkodamas už tą jam su
teiktą garbę, F. Kriaučiūnas 
labai gražiai pasielgė nupirk
damas mažytes kopijas tos 
mūsų didelės liūtės ir apdova
nodamas jomis visas koman
dos žaidėjas. Aš ją ir šiandien 
turui, nors kiti mano medaliai 
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DAR VIENA 
M. SABALIAUSKO 

PERGALĖ 
Italijos dviratininkų koman

dai „G. S. Sintofarm" atsto
vaujantis lietuvis Marius Sa
baliauskas laimėjo tarptau
tines lenktynes Italijoje. 

21-erių metų kaunietis M. 
Sabaliauskas 150 km nuotolį 
įveikė per 3 vai. 28 min. 

Artimiausius persekiotojus 
Lietuvos dviratininkas aplen
kė 10 sek. 

Gegužės pabaigoje M. Saba
liauskas laimėjo tarptautines 
lenktynes Ispanijoje. 

karo metu žuvo. Ana didelė, 
labai graži ir brangi dovana 
stovi Kaune prie Rotušės 
esančiuose sportininkų — pri
zininkų namuose. 

Pranas Lubinas gyvena Ka
lifornijoje. Neatimkime iš jo 
jam priklausančios garbes, 
nes jis buvo tikrasis mūsų ko
mandos treneris. 

J. Jazbutienė-
DzindziliauskaitA, 

buvusi Lietuvos moterų 
krepšinio komandos žaidėja ir 

kapitonė. 



ŽINIASKLAIDOS IR PRAMOGŲ 
ŽALA 

AURELI JA M. BALASAITIENĖ 

. 

Beveik visą pasaulį sukrėtė 
Colorado mokyklos moksleivių 
Šaudymo tragedija, kurios pa-
vyzdtiu pasekė ir kitų mo
kyklų mokiniai. Tiek pati tra
gedija, tiek jos kaltininkų 
.herojų" veidai perkrovė žinia-
sklaidą, o tėvai pradėjo rūpin
tis savo mokyklas lankančių 
vaikų saugumu. Šaudymo 
aukų laidotuvės buvo labai 
plačiai rodomos tiek spaudoje, 
tiek televizijoje. Netrukus 
graudu buvo stebėti, kai su
gauti du dvylikamečiai ber
niukai, raštu pranešę, kad yra 
pasiruošę šaudyti mokytojus, 
draugus ir išsprogdinti mo
kyklą. Graudu, kad Kongresas 
nesutinka sustiprinti šauna
mų ginklų kontrolės. 

Abejonės nėra, kad tokios 
tragiškos žinios negali būti 
slepiamos, tačiau jų besaikis 
kartojimas atrodo kaip tokių 
„herojiškų" veiksmų propaga
vimas ir populiarinimas. Bet 
tat jau tapo kasdienybės reiš
kiniu, nes milijoninio tiražo 
dienraščiai pirmuose pusla
piuose rodo žmogžudžius ar 
kitus nusikaltėlius, o Lenki
joje apsilankiusį šventą Tėvą 
nukišo į tolimus puslapius. 
Birželio gale Clevelande viena 
moteris įtūžo, kad jos vyras 
iki aušros sėdi prie kompiute
rio, flirtuodamas per Jnter-
netą" su kitomis moterimis. 
Paėmusi didelį peilį, ji suža
lojo kompiuterio ekraną, nu
pjovė sujungimų laidus, o išsi
gandęs jos vyras spėjo pri
sišaukti policiją. Ji buvo suim
ta, bet nebuvo nei filmuotojų, 
nei fotografų, nes visa tai vyko 
be kraujo praliejimo, tačiau 
apie tą įvykį buvo pakartoti
nai rašoma spaudoje ir ko
mentuojama televizijoje. Taigi 
visoje žiniasklaidoje tematome 
brutalumą, nusikaltėlius, 

kraują, smurtą, sprogimus, 
gaisrus, lekiančius policijos ir 
greitosios pagalbos automobi
lius su staugiančiomis sireno
mis... 

Ne geriau yra ir su pramo
ginėmis programomis. Štai 
vieną vakarą susigundžiau te
levizijoje stebėti filmą „Anto
nijus ir Kleopatra". Tai bene 
pati romantiškiausia ir tra
giškiausia istorinių asmenų 
meilės istorija, apie kurią per 
daugelį šimtmečių buvo rašo
ma, kuriama. Deja, ištisas dvi 
valandas temačiau smurtą, 
muštynes, žudynes, laivų 
skandinimus ir jų deginimus, 
o romantiškam elementui 
skirta labai mažai laiko. Kad 
būtų išlaikytas „modernus" 
stilius, Kleopatros savižudys-

tė, nusinuodijant gyvatės ge
luonių, buvo labai realistiškai 
perduota. Filmo petraukų me
tu buvo reklamuojami kiti fil
mai, kurių ištraukos taip pat 
pasižymėjo žiaurumais. Nege
riau yra ir su kitais vakarais 
rodomais filmais, kuriuose yra 
labai daug lytinio elemento. 
Paaugliams ir bręstančiam 
jaunimui nepatartina juos ste
bėti. 

Tėvai jau pradeda protes
tuoti prieš mažiems vaikams 
skirtas programas. Ir jose vy
rauja brutalumas, muštynės, 
susišaudymai, nesektini žiau
rumų elementai, iš apyvartos 
pašalinus „Raudonkepuraitę", 
„Pelenę" bei kitas gražias pa
sakas, kuriose yra daug pamo
kančio elemento. 

Amerikos visuomenė pradė
jo sielotis žiniasklaidos nuo
dais ir ieškoti priemonių bru
talumų ir žiaurumų potvyniui 
sustabdyti. Milijoninio tiražo 
Clevelando dienraščio „The 
Plain Dealer" sekmadienio lai
doje pasirodė ištiso puslapio 
skelbimas, kuriuo piliečiai 
skatinami protestuoti prieš 
tokį brutalų žiniasklaidos ir 
pramoginių filmų turinį. Pri
dėjus piniginę auką, kad pa
dengtų reklamos išlaidas, ska
tinama raštu pareikšti protes
tą prieš brutalumą ir žiau
rumus, tiek filmuose, tiek ži
niose, ir griežtai reikalauti, 
kad reklamų užsakytojai at
sisakytų finansiškai remti to
kias programas. 

Dėl moralinio nuosmukio ir 
piliečių susirūpinimo JAV 
Kongrese prasidėjo karšti de
batai dėl Dešimties Dievo Jsa-
kymų iškabinimo mokyklose 
ir kitose viešose vietose, kas 
iki šiol buvo griežtai drau
džiama. Konstitucija garan
tuoja religijos laisvę, tačiau, 
stebint Kongreso debatus, ten
ka pagalvoti, ar ji negarantuo
ja „laisvės nuo religijos"? Ne
seniai Kongresas vienoje sesi
joje, po ilgų ir karštų debatų, 
pagaliau priėmė specialius 
potvarkius, leidžiančius viešo
se mokyklose ir kitose viešose 
vietose įvesti religinius simbo
lius bei iškabinti Dešimtį Die
vo Įsakymų. Viena senatorė 
taip pat pasiūlė įvesti maldos 
ir pasninko dieną, kad „nu
žemintai prisiartintume prie 
Dievo". Deja, balsų dauguma 
balsavo prieš tą pasiūlymą, 
neva prieštaraujantį konstitu
cijai. 

Prisimenu incidentą iš vie
nos mano pažįstamos gyveni
mo. Ji buvo ilgametė matema
tikos mokytoja valdiškoje gim-

Danutė Bindokienė 

Kuo užpildoma tuštuma 

AMERIKIETĖS PIRMAUJA MOTERŲ 
FUTBOLE 

Liepos 5-ąją, Mindaugo karūnavimo - Valstybes dienos - išvakarėse, Vilniaus paveikslų galerijos kieme atida
ryta paroda „Lietuvių istorinės vėliavos". Istorinių vėliavų kolekcija yra JAV Lietuvių skautų bendrijos nuosa
vybė ir saugoma skautų archyve Lemonte (JAV). Vilniaus galerijos kieme eksponuojamos 45 šio rinkinio vėlia
vos, atvežtos jėzuitų (SJ) Lietuvos ir Latvijos provincijolo tėvo Antano Saulaičio rūpesčiu. Nuotr. El
tos 

nazijoje. Sugavusi vieną mo
kinį su pavogtu daiktu, ji kla
sėje pamokos metu trumpai 
paaiškino, kad „vagystė yra 
Dievo baudžiama nuodėmė". 
Kažkas jos žodžius pakartojo 
autoritetingiems asmenims ir 
dėl to mokytoja buvo atleista 
iš ilgametės tarnybos. 

Ne vien žiniasklaida, bet ir 
kitos „pramogos" pasižymi že
mu lygiu. Populiarių koncertų 
metu prie mikrofono stovi su
sivėlę, nesiskutę, dėmėtais, 
aplopytais „džinsais" apsiren
gę „solistai". Jie draskosi, 
spardosi, rėkia. Jiems nerūpi 
nei balso lavinimas, nei gaidų 
pažinimas, tik reikia daug 
arogantiškos drąsos viešai 
draskytis ir rėkauti, triukš
mingai pritariant gitaromis, 
būgnais ar cimbolais. Dingo 
baletas, opera, romantiškos 
meilės istorijos... Graudu, kad 
tokioje aplinkoje, auga ir bręs
ta jaunimas, į kurį stipriai 
veikia aplinkos įtaka. Žinia-
sklaidoje nematome stipendi
jas laiminčių studentų, pre
mijų laureatų ar kitų kultū
riniame bei kūrybiniame gyve
nime pasižymėjusių asmeny
bių. Turint progą, verta prie 
prasmingo protesto prisidėti 
raštu ar net pinigine auka, 
tuo paremiant kovą prieš mo
ralinį nuosmukį, o savo lietu
višką jaunimą skatinti spor
tuoti, įtraukti į skautus, atei
tininkus, lituanistines mokyk
las, taip pat ypatingai rūpintis 
jo religiniu auklėjimu. Tik ma
žiau televizijos... 

• Girgždantis ratas ne vi
suomet patepamas. Kartais 
jis pakeičiamas. 

VicGold 

Mes, kurie Europos krepši
nio pirmenybių rezultatus tuoj 
pat galėjome skaityti tik „In
ternete", kitus žymesniuosius 
sporto įvykius Amerikoje bei 
kitur turėjome progą stebėti 
televizijos ekranuose. 

Liepos 4 d. Palo Alto esan
čiame Stanfordo universiteto 
stadione daugiau negu 73 
tūkstančiai žiūrovų stebėjo 
Pasaulio moterų futbolo pir
menybių pusfinalio susitikimą 
tarp JAV ir Brazilijos rinkti
nių. Amerikietės ir šį kartą 
pratęsė savo pergalių seriją ir 
varžoves įveikė 2-0, patekda
mos į baigmę. Čia jos kovos 
prieš kinietes, kurios kitame 
pusfinalyje nuvainikavo pra
ėjusių pirmenybių čempiones 
norveges net 5-0. Reikia pa
žymėti, jog JAV moterys atsi
teisė prieš lygiai 5 metus irgi 
Amerikoje vykusiose pasaulio 
futbolo vyrų pirmenybėse pa
tirtą pralaimėjimą brazilams. 

Dabar mūsų dėmesys nu
kreiptas į ateinantį šeštadienį, 
liepos 10 d. 3 vai. p.p. vyk
siantį finalą tarp JAV ir Kini
jos, kuris turėtų būti tikrai 
įdomus. Šį kartą rungtynes 
galės matyti visi, nes rung
tynės bus perduodamos per 
ABC televizijos tinklą, Čika
goje per 7-jį kanalą. Bus rung
tyniaujama „Rose Bowl" sta
dione, Pasadena, Kalifornijoje. 
Visi, į moterų futbolą dar ne
įsigilinę, turėtų nepraleisti 
šios progos pasižiūrėti vienų iš 
sportiniu atžvilgiu įdomiausių 
rungtynių, nes moterų futbo
las yra ir viena gražiausių 
sporto šakų. 

JAV tenisininkai 
irgi pirmieji 

Gerą dovaną savo šalies ne
priklausomybės šventės proga 
pateikė JAV tenisininkų pora, 
užėmusi pirmąsias vietas 
prestižiniame . Wimbledono 
turnyre Anglijoje. Šeštadienį 
pergalę nusinešė amerikietė 
Lindsay Davenport, baigmėje, 
dviejų setų kovoje, nugalėjusi 
vokietę Steffi Graf, kuri net 7 
kartus buvo laimėjusi aukš
čiausiąjį apdovanojimą Šiame 
pasaulinio garso teniso tur
nyre. 

Taip pat pergalę šventė 
amerikietis Pete Sampras, 
baigmėje irgi be pralaimėjimo 
— trijų setų rungtynėse įvei
kęs kitą- Dėdės Šamo krašto 
atstovą — Andrę Agassi. Ame
rikiečiams JAV nepriklauso
mybės šventės savaitgalis bu
vo sėkmingas. 

E. Šulaitis 

* Savaitgalį pajūryje vy
kusiame Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) tary
bos posėdyje buvo užregis
truota nauja Žaliųjų frakcija. 
Tai jau antroji oficiali partijos 
grupuotė. Be jos, partijoje 
veikia frakcija „Socialdemo
kratija 2000-ieji". Naujajai 
partijos frakcijai vadovaus 
Seimo narys Nikolajus Medve
devas. Anksčiau socialdemo
kratų vadovybė sveikino nau
jų frakcijų atsiradimo galimy
bę, sakydami, jog tai išplės 
partijos nuomonių įvairovę ir 
demokratiją. 

Kažkada fizikos pamokose 
mums buvo aiškinama, kad 
„gamta nemėgsta tuštumos". 
Jeigu tas procesas tinka fizi
niam pasauliui, jį galima pri
taikyti ir dvasiniam. Tik kuo 
užpildoma tuštuma žmogaus 
sieloje? 

Neseniai Ameriką sukrėtė 
smurtas, atliekamas jaunuo
lių, degančių neapykanta ir 
kerštu. Kai tas vidinis maiš
tas pagaliau tampa konkrečiu 
veiksmu, visuomene aprauda 
aukas, reiškia pasipiktinimą 
ir ieško atsakymų, nors juos į 
amžinybę jau nusinešė jaunie
ji nusikaltėliai. 

Praėjusį savaitgalį, kai visi 
triukšmingai Šventė Amerikos 
Nepriklausomybės šventę, 
vienas jaunuolis — Benjamin 
Smith — pats sau skyrė šiur
pą uždavinį: atlikti „etninį 
valymą" Amerikos Vidurio va
karą apylinkėse. Kaip anks
čiau, kai policija užtvėrė 
dviem jauniems žmogžu
džiams, Siautėjusiems Little-
ton, Colorado gimnazijoje, ke
lią ir pabėgti atrodė neįma
noma, jie nusižudė, taip ir 
Smith savižudybe užbaigė sa
vo neapykantos kupiną gyve
nimą. 

Šiuo metu laidojamos jo au
kos ir vėl aidi klausimas: 
kodėl? Iš pažiūros atrodo, kad 
Smith turėjo visko, ko tik 
troško. Jo tėvai ne vien pato
giai gyveno geroje apylinkėje, 
bet buvo pasiturintys. Smith 
lankė geras mokyklas, univer
sitetą, turėjo pinigų kompiu
teriams, įvairiai elektroninei 
aparatūrai, pramogoms. Tai, 
atrodo, bendras vardiklis ir 
Colorado valstijos mokslei
viams, šaudžiusiems į savo 
mokslo draugus. Tad sakyti, 
kad jaunuoliai nuėjo blogais 
keliais, nea buvo neturtingi, 
lyteno kažkokiame didmies
čio gete, todėl jautė neapy
kantą visiems, daugiau turin
tiems, yra netikslu. 

0 vii tik Smith ir kiti jam 
panašus buvo skurdžiai, nes 
juos kamavo dvasinė tuštuma, 
neužpildyta meile, religinio 
auklėjimo įskiepytu moralės 
jtaemu, užuojauta, tėvų dė
mesiu ir kilnesniu gyvenimo 
tikslu, negu tik greitas visų 
įleidžia bei norų patenkini
mai. 

Sakoma, kad pačiame slap
iausiame kiekvieno žmogaus 
iielOS kampelyje tūno žvėris, 
kurio vardai įvairiopas: sava
naudiškumai, neapykanta, 
pyktis, kerštas.. Jeigu tas 
žvėris laikomas tvirtame nar
ve if griežtai kontroliuojamas, 
retai pasigirsta jo grėsmingas 

riaumojimas. Tik paleistas iš 
to kontrolės narvo ir nuolat 
penimas neapykantos jovalu, 
tas žvėris tampa pavojingas. 

Šis šimtmetis turi daug pa
vyzdžių, kas atsitinka, kai 
žmonės pasiduoda savo tam
siausiems jausmams — nea
pykantai skirtingoms rasėms, 
tautinėms mažumoms, skir
tingos religijos bendruome
nėms... Kartais toji neapykan
ta išplaukia iš paskirų indi
vidų, kartais išsilieja visos 
valstybės mastu, o kartais to
kiu gaivalingu potvyniu, kad 
nusiaubia visą planetą. 

Neapykantos laužo kursty
tojų netrūko visais laikais, 
netrūksta ir šiandien, tik jie 
naudoja kitokias priemones, 
kad pasiektų silpnavalius ir 
užpildytų jų dvasinę tuštumą 
savo baisiais nuodais. Dabar 
vėl garsiai kalbama apie in
ternete randamą neapykantos 
informaciją, apie modernios 
muzikos atlikėjų ir kitų pra
mogos šaltinių propaguojamą 
moralinį nuosmukį, kuomet 
skatinama neatsižvelgti į jo
kias taisykles — žmogaus su
kurtas ar dievybės įkvėptas — 
ir daryti tai, kas patinka. Sti
priai, subrendusiai asmenybei 
tokia propaganda nepakenks, 
bet „nesusitupėjusį" jaunuolį, 
ypač ieškantį „gyvenimo pras
mės", įnarplioja į savo lipnų 
tinklą (kaip Ben Smith vienos 
sektos vadas). 

Kokie priešnuodžiai būtų 
veiksmingi, kad apsaugotų 
mūsų vaikus ir vaikaičius nuo 
tų nuodų? Vienintelis vaistas: 
nepalikti jų dvasinės tuštu
mos dykumoje. Ne medžiagi
nių gėrybių pertekliuje glūdi 
vaiko laimė. Ją sukuria tėvų 
namų šilima, globa, meilė. 
Jaunuoliai iš esmės yra idea
listai, jiems reikia kilnesnių, 
aukštesnių siekių. Religinis, 
patriotinis auklėjimas, artimo 
meilė, skiepijama ir namie, ir 
mokykloje daug daugiau pa
sieks, negu visiška, tikslo ir 
ribų neturinti, laisvė. 

Norime tikėti, kad Lietuvos 
švietimo sistemos vadovai ste
bi, kas šiuo metu vyksta Ame
rikos mokyklose ir apskritai 
jaunuolių gyvenime. Ne tik 
stebi, bet ir supranta, jog vai
ko auklėjimas (mokykloje ar 
organizacijoje) yra daug dau
giau negu tik išmokymas skai
tyti, rašyti, svetimų kalbų ir 
pasinaudoti naujausia tech
nologija. Linkime, kad Lietu
vos mokyklose yra ir bus die
giamos vertybės, kilnumu už
pildančios jaunuolio dvasinę 
tuštumą. 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Nr.2 Tęsinys 
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visą kelią neturėjau jokio noro šnekėti ir turbūt ne
pratariau nė vieno žodžio. Juo toliau važiavom, tuo la
biau ėmė noras apsisukti ir grįžti atgal. Žinojau, kad 
apsisukti nebegaliu, tai gailėjaus, kad nenusispjoviau 
stoty ir negrįžau. Bilietui pinigų dar būtų užtekę. Da
bar ir tų nebėra. 

Pasirodė, kad žydas manimi labiau rūpinosi, negu aš 
pats. Maniau, kad kai jis savo vietoj sustos, pradėsiu 
dairytis, kaip į tuos prakeiktus Bajorus galėčiau pa
tekti, o jis pasuko į kitą gatvę, sustojo prie krau
tuvėlės ir pasakė, kad gal ką nors čia galėsiu rasti ir iš 
Bajorų, o jeigu ir ne iš jų pačių, tai gal iš gretimų 
kaimų. Turbūt matydamas, kad aš toks suglumęs, 
pats išlipo ir, galvą pro duris įkišęs, ėmė šaukti, ar 
nėra ko iš Bajorų. 

Buvo. Toks gerokai nuširmęs geltonūsis ūkininkas. 
Tvirtas, plačiapetis. Kai sužinojo, kad aš naujas moky
tojas, net ryšulių neleido pasiimti. Pats viską surinko 
ir į savo vežimą sunešė. Iš karto tapau ponu, bet nuo
taikos tas nekeitė. Kažin kas dar labiau traukė atgal, 
negu į priekį, bet važiuoti reikėjo. 

Čia kelias buvo daug geresnis, negu iš stoties. Pora 
dailių bėrukų, neraginami smagiai risnojo. Pagalvo
jau, kad namai ir šiltas tvartas traukia. Ūkininkas bu
vo smagus. Džiaugėsi, kad po dviejų mėnesių ir jie su
laukė mokytojo. Visi džiaugsis, kad gauna vyrą. Ypač 

jaunimas. Nieko negalįs sakyti, ana irgi buvo gera, bet 
vis moteris. Trejus metus išbuvo, ir niekas negeru 
žodžiu negali jos paminėti. Būtų galėjusi ir kažin kiek 
būti, bet susižiūrėjo su matininku, ištekėjo ir išsikėlė į 
apskritį. Matininkas žemės tvarkytojo paprašė, o tas 
išrūpino. Kas norės kaime purvą bristi, jeigu gali 
miesto šaligatviais taukšėti. 

Ūkininkas buvo šnekus. Jo šneka ėmė atleisti ir ma
no įtūžimą. Aiškino pravažiuojamas vietas, vadino 
vardais ir vėl apsisukęs grįžo prie išsikėlusios mokyto
jos. 

— Gražiai vaikus mokė ir pati nesiputė. Mokėjo ap
sieiti ir su jaunu, ir su senu. Nesėdėjo užsidariusi. 
Išleidusi vaikus, užvalgydavo, padėdavo pačiai apsi
sukti po virtuvę; ta šaukdavo, nenorėdavo leisti. „Kaip 
čia, panele mokytoja. Kokios rankelės bus, kad tuoj į 
pamazgas?" Bet ką tu jai padarysi, kad visur kaip na
mie. Negi per rankas muši. Pripratom. O va ten, kur 
tie aukšti topoliai, — parodė botkočiu tolokai nuo kelio 
stambaus ūkio trobesius. — Koks ūkis buvo, kol tėvai 
valdė. Po tėvų vaikas įsikando butelį ir visą karčemoj 
paliko. Negalėtum tikėti, kad tokios trobos galėtų žydo 
surūgusioje karčemėlėj tilpti. O tilpo. Praėjusį pava
sarį išvaržė. Atsisėdo iš kažin kur atsiradęs svetimas, 
o visa šeima išėjo šunim šėko pjauti. 

Kelis arklių kanopų capsėjimus patylėjo ir grįžo prie 
mokytojos. 

— Iš pradžių galvojome, kad jai čia lyg ir ne visi na* 
mie. Kad ką sutikusi pašnekindavo, kad ir papras
čiausią trobelę aplankydavo, tai mokytojai, rodos taip 
ir pritinka. Panašiai darydavo ir Užgraužtų mokyto
jas. Kai sausa irgi eidavo prasivėdinti. Taip jis ir saky

davo: „Einu prasivėdinti. Visada oriai, blizgančia lai
dele pašvytuodamas, kai ką pašnekindamas, kai kam 
šį tą patardamas. Gerbė jį žmonės, kad nesipučia pa
šnekėti, o mūsiškė net purviniausius darbus iš rankų 
ėmė griebti, tai jau buvo nei šis, nei tas. Dar pirmais 
metais išėjusi į laukus užėjo Prakupimo moteris be-
kratančias mėšlą. Pasisveikino, pastovėjo, priėjo prie 
senosios Prakupimienės ir sako: „Kažin ar aš taip gra
žiai mokėčiau. Leisk pamėginti". Bobutė ko aukštiel
ninka nenuvirto. Pagalvojo, kad vaikai mokytoją jau iš 
proto išvarė. Atsisuko išsigandusi pažiūrėti: mokytoja 
kaip mokytoja. Ir švariai, ir tvarkingai apsirengusi, ir 
dailiai šypsosi, tik kad va baltą ranką į šakę tiesia. 
„Panele mokytoja, kaip čia tamsta. Su tokiais Švariais 
drabužiais mėšlą", net žodžių kaip reikia nesugaudy-
dama, mėgino atsikalbėti moteriškė. Bet kur tu atsi
kalbėsi. Paėmusi šakelę dar sako: „tik, tetulyte, ne
nubėk. Pažiūrėk, ar kaip reikia kratau. Jeigu ne taip, 
pasakyk, o jeigu ir pasakyta nepataikysiu, su rykšte 
per nagučius, per nagučius". Visos kratytojos sužiuro, 
kas čia dabar bus, o ji pradėjo taip, lyg niekada kito 
darbo ir nedirbusi. Ir gerai, ir lygiai. Prakapimienė, 
pažiūrėjo, pagyrė ir norėjo šakelę atsiimti, bet kur tau 
ji duos: „Tetulyte, tamstos namie kiti darbai laukia, o 
mes čia visos jaunos dar palenktyniausim". „Bet kokie 
bus tamstos drabužėliai. Ar prie mėšlo su tokiais?!" 
„Kad, tetulyte, ne su drabužiais kratau, su šakele", tr 
nedavė. Prakupimienė parėjo namo, o ji su visom ly
giai kratė, paskum visos kartu dainuodamos parėjo, 
prie šulinio apsivalė. Mergaitės kojas, o ji batukus nu
siplovė. Su visais kartu vakarienę pavalgė, o paskum 
ligi išnaktų vaikų sąsiuvinius taisė. Iš karto buvo nei 

šiaip, nei taip, kad ji visur lenda, bet paskum pripra
tom. Ką čia sakau, pripratom. Tapo viena iš mūsų. 
Lyg Čia pat būtų gimusi ir augusi, lyg su visais kartu 
gulusi ir kėlusi. Manėm, kad kitaip ir nebus, bet ėmė 
ir pasimaišė matininkas. Žinai, matininkas. Eina per 
žmones, kaip anų dienų siuvėjas. Vieną vasara vienur. 
kitą kitur. Vienur viena moteriškė, kitur jau kita. Visi 
pataikauja, vaišina, mano, gal jam kokią vagą viršaus 
primatuos. Kas žino, kaip iš tikrųjų yra. Matininkas 
parodė, kur kuolą kalti, ir kalk. Sykį, kai buvom vienu 
du, ėmiau ir paklausiau, ar nepasitaiko kada numa-
tuoti į vieną ar į kitą pusę. Juk niekas to darbo neiš
mano ir niekas nesužinos. į kurią pasukai ir kiek pa
sukai. Savo žingsniais matininko darbo nepatikrinsi. 
Dar pasakiau, kaip prieš karą ponas savo dvaro lau
kus sausino. Pasamdė rusus grioviams kasti. Tie grio
viai ir dabar tebėra. Mokėdavo nuo sieksnio. Kai iš
kasę matuodavo, tai rusas, su urėdu su.-imerkęs vis 
kokiu pusaršiniu kuolą atgal patraukdavo. Ir kas su
žinojo? Pradėjau sakyti ir išsigandau Maniau, kad 
matininkas ims ir pašiaus šeq. Bet nepašiauše. Net 
nesusiraukė. Kaip klausėsi šypsodamas, taip ir pasili
ko. „Nežinau, ar galėtumėm rasti nors vieną šian
dieninį matininką, kuriam į galvą tokie pokštai galėtų 
ateiti — pasakė. — „Nebent kokiam per žioplumą kuo
las į šoną nusisuktų, bet ne todėl, kad taip butų no
rėjęs, tik jau ne iš suktumo. Panašiu pasakų ir aš esu 
girdėjęs. Sako, taip padarydavo ne tik grioviakasiai. 
bet ir matininkai ir inžinieriai. Kitokie buvo laikai, ki
tokia moralė. Bent Rusijoj. Apie kitus kraštus nieko 
nesu girdėjęs. Sakai nežinos 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURG, FL 

„ŠIUPINYS" 

Gegužės 26 d. Lietuvių klu
bo valdyba surengė įdomų pa
vasariu renguų „Šiupinį", ku
riame turėjo dalyvauti visų 
mūsų veiklos sakų atstovai. 
Nors šiuo metu klubo lanky
tojų skaičius yra gerokai su
mažėjęs, nes gana daug jų 
išvykę \ šiaurę, tačiau vis tiek 
beveik 200 žmonių susirinko į 
vakaronę, kad pabendrautų, 
pasižiūrėtų programos, pava
karieniautų ir pašoktų, gro
jant geram „Lorelei" orkest
rui. 

„Šiupinio" programa buvo 
įdomi, paruošta vietinių meni
nių jėgų, sukvietusi daug susi
domėjusių dalyvių. Lietuvių 
klubo bibliotekos vedėja Sofija 
Salienė, pasakodama apie var
gingą bibliotekos kūrimosi 
pradžią, paminėjo jai vadova
vusius asmenis. 1989 m. klubo 
narių aukomis buvo pastaty
tas specialus bibliotekos pas
tatas, tuomet prasidėjo knygų 
katalogavimas, siuntimas į 
Lietuvos bibliotekas, tvarkin
gas knygų išdavimas skaityto
jams, jų atsiranda vis daugiau 
ir daugiau. Bibliotekos vedėja 
dėkojo visiems bibliotekos rė
mėjams ir Lietuvių fondui, iš 
kurio gauta parama knygų 
persiuntimui į Lietuvą. 

Po S. Salienės kalbos Ona 
Armonienė padainavo A. Ka-
čanausko dainą „Vai gražu" ir 
A. Vanagaičio ,,Aš bijau pasa
kyt". Jai akompanavo viešnia 
Seda Hakopian. 

Kultūros būrelio nariai Dali-
la Mackialienė (režisierė ir va
dovė), Aldona Andriulienė, 
Gražina Cibienė ir Roma Mas-
tienė skaitė ištraukas iš Justi
no Marcinkevičiaus poemos 
„Pažinimo medis" (apie Vil
niaus universiteto įkūrimą). 

Klubo choras ir vyrų ansam
blis „Aidas" padainavo po ke
turias dairias. Chorui ir vyrų 
ansambliui vadovavo Bronius 
Kazėnas, akompanavo Seda 
Hakopian. Tautinių šokių gru
pė „Audra", vadovaujama Da
lios Adomaitienės, pašoko ke
letą šokių. 

Klubo biuletenis, redaguoja
mas Angelės Karnienės, išlei
do specialią biuletenio laidą, 
skirtą tik „Šiupinio" daly
viams. Klubo baras, kuriam 
vadovauja Aldona Stasiuke-
vičienė ir Juozas Gečas, pasi
rūpino atvežti lietuviško Ute
nos alaus ir kitų gėrimų. Salę 
„Šiupiniui" ypatingai gražiai 
papuošė Dalia Adomaitienė, 
padedama savo vyro Antano*. 

Vakaronėje taip pat dalyva
vo ir kun. Matas Čyvas, kuris 
pirmininko pakviestas, malo
niai pasveikino visus progra-* 
mos dalyvius, linkėdamas 
Aukščiausiojo palaimos ir iš
tvermės, kad ir toliau klube 
nenutiltų lietuviška daina ir 
lietuviškas žodis. 

Visi dalyviai programą atli
ko pasigėrėtinai. Programai 
sklandžiai vadovavo Angelė 
Kamiene. „Šiupinio" dalyviai 
šoko ir linksminosi iki vidur
nakčio. 

CiEDULO IR VILTIES 
DIENA 

Gedulo ir vilties diena St. 
Petersburge buvo paminėta 
birželio 13 d. Gulfporto Šv. 
Vardo bažnyčioje buvo aukoja
mos šv. Mišios už žuvusius ir 
mirusius Sibiro tremtinius. 
Pamokslą apie mūsų tautos 
nelaimes pasakė kun. Anta
nas Grabnickas. OFM. Pamal
dų metu giedojo vyrų ansam
blis ..Aidas", vargonavo Leo
nas Sodeika. 

Popietės metu klubo pirmi
ninkui A. Karniui pasakius 
įžanginę kalbą, dalyviai atsis

toję pagerbė Sibire mirusių ar 
žuvusių atminimą. Tos dienos 
paskaitai buvo pakviestas vi
suomenininkas Juozas Šulai-
tis, jam sunegalavus, jo kalbą 
skaitė klubo pirm. A. Karnius. 
Paskaitoje buvo sakoma: „Lie
tuvos komunistų partijos va
dovai su kaupu vykdė Mask
vos nurodymus. Skaudu, kad 
tą žiaurų genocidą vykdė par
sidavėliai lietuviai. Todėl ant 
mūsų pečių gula dar vienas 
rūpestis, kad Lietuvoje būtų 
iškilmingiau minimas šis lai
kotarpis ir mokyklų vadovė
liuose būtų rašoma apie šią di
džiąją tragediją. Kol kas savo 
tarpe tebeturime daug tautie
čių, tų laikų liudininkų. Sako
ma, kad Lietuvoje nebėra šei
mos, kurios nebūtų palietusi 
deportacija... Prisimindami ir 
gerbdami visas lietuvių tautos 
aukas, pasiryžkime jų vardan 
tęsti tą darbą ir pastangas, 
kurios užtikrintų, kad kitame 
šimtmetyje ir ateinančioms 
kartoms ši tragedija nepasi
kartotų... Daugelis dalykų yra 
sunaikinama, bet nesunaiki
nama tautos atmintis. Ji bus 
gyva, kol gyva bus pati tau
ta... 

Po paskaitos Janina Laurie
nė perskaitė keletą ištraukų iš 
tremtinių gyvenimo. Gražina 
Cibienė padeklamavo Vytauto 
Cinausko eilėraštį „Vienkie
mis". Dalia Mackialienė skaitė 
apybraižą apie trėmimus- ir 
tremtinių vargą bei kančias. 

PAMINĖTA TĖVO DIENA 

Birželio 20 d. popietėje Tėvo 
dienos proga klube buvo pas
veikinti tėvai, tėvukai ir 
krikštatėviai. Popietės daly
viai išklausė įdomią kun. Eu
genijaus Gerulio paruoštą pas
kaitą tema „Tėvo kelias istori
joje". Prelegentas apžvelgė tė
vo vaidmenį šeimoje jau nuo 
Biblijos laikų, tas vaidmuo 
priklausė nuo gyvenamosios 
vietos ir tradicijų. 

PAGERBTAS 
V. IZBICKO ATMINIMAS 
Vilniaus Gedimino techni

kos universiteto taryba savo 
viename iš posėdžių nutarė 
šeštajai universiteto auditori
jai suteikti statybos ir hidro
technikos inžinieriaus, pasau
lyje žinomo užtvankų, elektri
nių projektuotojo Vytauto Iz-
bicko vardą. 

Inž. V. Izbickas nebuvo sve
timas ir St. Petersburg lietu
viams. Gyvendamas netoli 
Bostono, St. Pete Beach jis bu
vo įsigijęs butą, kur su visa 
šeima atvykdavo pailsėti. Čia 
gyvendamas, lankydavo mūsų 
organizacijų renginius ir su
teikdavo daug gerų patarimų, 
nes buvo patyręs ir visuomeni
niame darbe: buvo JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirminin
ku, dvi kadencijas buvo PLB 
Seimo nariu. Savo profesiniais 
darbais jis garsino lietuvių 
vardą, savo visuomenine veik
la siekė Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. 

S K E L B I M A I 
įvairūs Nekilnojamo turto 

..Amerikos Lietuvių balso" radijo klubo Detroite programų jranešėjai su ilgamečiu klubo vadovu Kaziu Gogeliu. 
Šio klubo radijo programos girdimos ne tik Detroite, bet ir Kanadoje bei Ohio valstijoje. Klubas veikia daugiau 
negu 50 metų. Pranešėjų tarpe nemažai jaunimo. Iš k.: Manvydas Šepetys, Vilija Idzelytė, Kazys Gogelis, Vir
ga Šimaityte ir Valdas Piesys. 

Inžinierius Vytautas Izbic
kas gimė 1920 m. gegužės 16 
d. Latvijoje, Aknystos parapi
jos Ritės valsčiaus Čirkūnų 
kaime. Mokėsi Aknystos pro
gimnazijoje, Rokiškio Tumo 
Vaižganto gimnazijoje ir Vy
tauto Didžiojo universiteto 
statybos fakultete. Dalyvavo 
antibolševikinėje ir antinaci-
nėje rezistencijoje. 1944 m. ap
gynė diplominį projektą „Klai
pėdos uosto praplėtimas iki 
3,5 mln. tonų metinės krovi
nių apyvartos". Besitraukian
tys vokiečiai V. Izbicką išvežė 
darbams į Vokietiją. Po karo 
V. Izbickas dirbo Vokietijos 
Hamburgo, vėliau Anglijos 
Kardifo uostuose, o 1951 m. 
atvyko į JAV. Čia tapo pasau
lyje gerai žinomu specialistu 
statybos bei energetikos klau
simais. Mirė 1988 m. 

V. Izbicko pagerbimo iškil
mėse Vilniuje dalyvavo visa 
inžinieriaus šeima: žmona Fe
licija, dukra Daiva ir sūnus 
Vytenis. Iškabą ir vardinę au
ditoriją pašventino prelatas 
Kazimieras Vasiliauskas. Jis 
taip pat aukojo ir šv. Mišias 
už V. Izbicką Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje. 

LIETUVOS VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvos Vyčių 147 kuopos 
susirinkimą, sušauktą gegu
žės 13 d., pradėjo pirmininkas 
Jonas Jonaitis. Kuopos kape
lionas kun. Matas Čyvas su
kalbėjo invokaciją. Kasininkė 
M. Gelažienė pateikė iždo 
apyskaitą, o E. Šatraitienė 
pranešė, kad visi nariai susi
mokėjo nario mokestį ir kad 
naujų narių sąraše - du nauji 
nariai - Aldona Olienė ir Davė 
Mancini. A. Valienė pagerbė 
pirmojo ir trečiojo Vyčių ritua
lų laipsnio kandidates, per-
skaitydama Vyčių pažadus. 

Kuopos globojamai našlaitei, 
gyvenančiai Lietuvoje, kuopa 
nutarė teikti tolimesnę finan
sinę pašalpa. Našlaičių globos 

komitetas Čikagoje kuopai at
siuntė nuoširdžią padėką už 
teikiamas aukas. Nutarta nu
siųsti auką kuopos reguliariai 
remiamai Šv. Kazimiero kole
gijai Romoje. 

Plojimais buvo pagerbta Al
dona Kirstukas už dosnią 
2,000 auką „Aid to Lithuania 
Fund" Šv. Juozapo seminarijai 
Vilniuje išlaikyti. Jos auka pa
dengs vieno seminaristo meti
nes išlaikymo išlaidas. Kita 
Aldonos Kirstukas 3,000 dol. 
auka ATL fondui palengvins 
teikiamą visapusišką materia
linę pašalpą Lietuvai. 

Š. m. liepos 29 - rupjūčiol d. 
Philadelphijoje rengiama Vy
čių Seimo konferencija. 147-oji 
kuopa dar nėra galutinai su
dariusi savo delegacijos. 

Kun. Antanas Grabnickas, 
OFM, papasakojo įdomių isto
rijų iš savo jaunystės ir moks
lo gyvenimo metų, - tų laikų, 
kai Lietuva buvo antireliginio 
okupanto valdoma. 

Kuopos sergantiems na
riams K. Arlauskienei, A. 
Olienei, J. Petrikui, kun. S. 
Rapolui, A. Shukis, A. Vilnis 
buvo išsiųstos atvirutės, lin
kinčios sveikatos ir greit pas
veikti. 

I. D. 
MOTERŲ 

SUSIRINKIMAS 

A.L.R.K. Moterų sąjungos 
76-osios kuopos susirinkimą, 
sušauktą gegužės 11 d., pra
dėjo Aldona Baukienė, pak-
viesdama kun. A. Grabnicką, 
OFM, sukalbėti invokaciją. 
Kun. Antanas prisiminė visas 
motinas ir tėvus, prašydamas 
joms ir jiems Dievo palaimos. 
Savo pranešimus skaitė kasi
ninkė I. Diktanienė ir finansų 
sekretorė D. Jonaitis. Šiuo 
metu kuopą sudaro 47 narės, 
į jos eiles įsijungė dvi naujos 
narės - K. Vaišvilienė ir V. 
Palčiauskienė. 

Kuopos pirmininkė A. Bau
kienė padėkojo I. Diktanienei 
už gražiu margučių nudažymą 

Kun Antanas Grabnick.is su borvliu maldininku S m birželio 4 d. po pirmųjų hirtelinių pamaldų St Peters
burg, FL. Nuotr Elvyro* Vodop«lien*« 

Nuotr. Jono Urbono 

šv. Velykų proga. Perskaitytas 
kuopos dvasios vado kun. S. 
Rapolo, OFM, padėkos laiškas 
kuopos narėms. Gerbiamam 
kun. Rapolui linkime Dievo 
palaimos ir stiprybės. 

Po to susirinkime minėjome 
Motinos dieną. Buvo perskai
tyta Jadvygos Giedraitienės 
atsiųsta paskaita apie Moti
nas. Kun. A. Grabnickas tarė 
žodį apie šių laikų Lietuvos 
motinas, jų džiaugsmus ir 
skausmus, jų kovą su šių lai
kų gyvenimo blogybėmis, kvie
tė nares melstis už Lietuvos 
motinas. Buvo perskaitytas J. 
Degutytės eilėraštis apie Pir
čiupio motiną, kurią skulpto
rius G. Jokūbonis įamžino 
granito paminkle, norėdamas, 
kad žmonės prisimintų 118 
nelaimingųjų, kuriuos besi
traukianti vokiečių kariuome
nė sudegino su visu Šilainės 
kaimu. 

Spalio mėn. 1 d. Tėvų Pran
ciškonų koplyčioje bus laiko
mos šv. Mišios už mirusius ir 
gyvus kuopos dvasios vadus 
bei mirusias sąjungos nares. 

Eugenija Treimanienė 

Naujaisiais Lietuviu klu
bo nariais birželio 3 d. tapo 
jau anksčiau aktyviai reiškėsi 
Gražina Garbienė ir Jonas 
Navakas. 

Liepos 18 d. Lietuvių klubo 
popietės metu bus prisiminti 
mūsų transatlantinio skrydžio 
lakūnai Darius ir Girėnas, ku
rie prieš 66 metus perskrido 
Atlantą, bet lėktuvui nukri
tus, žuvo netoli Soldino, Vo
kietijoje. 

CLEVELAND, OH 

KVIETIMAS Į TREČIĄJĄ 
„GIJOS" GEGUŽINE 

Cleveland lietuvių sam
būris „Gija" visus kviečia į 
trečiąją sambūrio gegužinę 
šeštadienį, liepos 17 d., 4 vaL 
p.p., „Beachland Park" išvykų 
vietoje, kuri yra Canterbury 
gatvės pabaigoje, prie Erie 
ežero. Visi bus vaišinami šaš
lykais, salotomis ir gaivinan
čiais gėrimais. 

Gegužinės programa prasi
dės 6 vai. vak. Bus Vilniaus 
Teatro „Lėle" aktorės Onutės 
Pučkoriiitės lėlių vaidinimas, 
vaikų pasirodymai, žaidimai 
vaikams ir suaugusiems, lie
tuviškos dainos, muzika, šo
kiai ir laimėjimai. Vakaro pa
baigoje Kauno „Radiją Tau" 
pranešėjas Vytautas Sasnaus
kas praves diskoteką. 

įspūdingiausi gegužinės 
laimėjimai yra — 100 dol. tau
pymo sutartis (savings bond), 
dovanota lietuvių kredito koo
peratyvo „Taupa", yra pirki
mo kortelė drabužiams „Old 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUOUUS PUMPUTIS 

AirrrjMOaUO. NAMU. SVBKATOS 
IR GYVYBES DRAUDMA8. 

AgtrtM Fiw* ZąxM k CM. Mgr. Auka* 
S. Kan« kafca MUV«UM. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 WMt9Sth8tra« 

m (708) 424-6654 
(773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 
Ss^. 

ME/NAXRESUUS 
REALTOKS 

aHc. (773) SS6-S959 
homc (706) 425-7160 
pager(7M)8S6-«919 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

For Rent 
Cicero, IL, large 5 rms., 2 

bedrms, 2nd fl. apt. Heated, 
laundry room. Cafl 630-655-

5501. Leave message. 

Condo for sale by owner 
4131 W. 93 PI., Oak Lawn, IL 

3 bdrms, 2 baths, 2 nd fl. 
$129,500. 

CaH tel. 708-424-4087. 

^ J i r A t M j KKBEOKBEALTORS 
Kjtmtyįl 7922 S.PUaski Rd. 
_ _ _ ^ n - Z I . 4365SArcherAve. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Ieškome patyrusių dažytoją, 
turinčių savo transportą. Darbas' 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. wu 

For Sale 
Lovely condo, Oak Lawn, 
Parkshire South 98 St. & 

Keeler. Spacious, 2 bdrms., 2 
baths. 1 st fl. Eat- in kitchen, 

huge balcony, lge. Pvt. 
Garage & laundry rm. 

$104,900. Call 708-423-
6088. 

•m 

L 

sekmadienj, liepos 25 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo šventė 

11:00 KoncaUtoruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantasusvečias iš Lietuvos -

Tėvas Algimantas Gudaitis, SJ 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Mangos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
5:00 ŠOKIAI Ir ŽAIDIMAI vištoms 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

Navy" parduotuvėje, geru-
mynų krepšelis iš „Patrios", 
pietūs „Gintaro" restorane ir 
kitos vertingos dovanos. 

„Beachland Park" yra tink
linio aikštelė, dvi lauko teniso 

aikštelės, vaikams žaidimų 
aikštynas. Smulkesnę infor
maciją galite gauti, paskambi
nę tel. 216-481-0011 arba in
ternete www.gija.org. 

Linas Johansonas 

A. t A. JUOZAS PIVORIŪNAS 
Š. m. balandžio 27 dieną 

staiga mirė skulptorius Juo
zas Pivoriūnas. Jis buvo gimęs 
1923 metais gegužės 3 d. Lie
tuvoje, Švenčionių apskrityje, 
Tverečių apylinkėje. 

Vilniuje a. a. J. Pivoriūnas 
baigė Vytauto Didžiojo gimna
ziją, Vokietyoje studijavo Pa-
baltiečių Pineburgo universi
tete, Freiburge baigė Meno 
mokyklą. Jo ryškiausi darbai 
- skulptūra „Dovydas ir 
paukščiai". A. a. J. Pivoriūnas 
dalyvaudavo įvairiose parodo
se, meno klausimais bendra
darbiavo spaudoje. Svarbos 
straipsniai buvo išspausdinti 
„Metmenyse" - studija apie 
M. K. Čiurlionį ir 1955 metais 
„Kultūros baruose" studija -
„Čiurlionis sovietmečio smil
kaluose". Netekę a. a. J. Pivo
riūno, liūdi velionio brolių ir 
sesers vaikai Lietuvoje ir Ka
nadoje, artima Gaižučių šeima 
Clevelande, draugai. Jo pasi
ges ir „Santara-Šviesa". A. a. 
J. Pivoriūnas palaidotas Lie
tuvoje. 

Surašė 
Aldona Stempuiienė 

Juozas Pivoriūnas 

Šiauliai. Gegužės 20 d. 
vysk. E. Bartulis lankėsi Šiau
lių „Gyvenimo kelio" specia
liojoje internatinėje mokyk
loje, kurioje mokosi 190 sutri
kusio intelekto 7-22 m. moks
leivių iš visos Lietuvos, tarp jų 
75 našlaičiai ir beglobiai. Mo
kykloje vaikai įgyja mezgėjų, 
batsiuvių, namu ūkio ekono
mų ir kt. profesijas. Vyskupas 
pašventino tikybos kabinetą, 
apžiūrėjo mokyklą. 

http://www.gija.org
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
NESU ATSAKINGA UŽ 

L. TAUTKUVIENĖS 
TEKSTĄ 

Ligija Tautkuvienė savo ra
šomai knygai — „'Grandinėlės' 
reikšmė išeivijos lietuvių kul
tūros gyvenimui" medžiagą 
rinko ir „Draugo" dienraštyje 
spausdino savo nuožiūra. 

Į mano prašymą, kai kurios 
jos surinktos medžiagos ne
skelbti autorė neatsižvelgė. 

Už gerb. Ligijos Tautkuvie-
nės parašytą ir „Drauge" iš
spausdintą tekstą, pavadintą 
— „'Grandinėlės' reikšmė išei
vijos lietuvių kultūros gyveni
mui", nesu atsakinga. 

Aleksandra Sagienė 
Vilnius 

KUR NUKREIPTI 
ISTORIJĄ? 

Lietuvos miestų, o taip pat 
miestelių ir kaimų viešosios 
bibliotekos renka medžiagą 
apie „įžymius" jų krašto žmo
nes (š. m. birželio 29 d. laiškų 
skyriuje buvo išspausdintas 
kvietimas atsiliepti iš Širvin
tų kilusius tautiečius, gimi
nes, artimuosius). 

Prieš keletą dienų iš Pas
valio Mariaus Katiliškio vie
šosios bibliotekos direktorės 
gavau laišką, kuriame dėko
jama už „gražią, reikalingą ir 
be galo vertingą dovaną" — 
t.y. mano tėvelio a.a. Mykolo 
Tonkūno biografiją ir prisimi
nimų rankraštį, kuriuos nese
niai jiems padovanojau. 

Mariaus Katiliškio viešojoje 
bibliotekoje yra įkurtas rank
raščių skyrius, kurio fon
duose komplektuojama bran
gių Pasvalio kraštui žmonių 
rankraščiai ir kiti dokumen
tai. Mykolo Tonkūno prisimi
nimai — tai vertinga medžia
ga, kurią galėsime panaudoti 
įvairių renginių metu". 

Su laišku atėjo ir bibliotekos 
leidžiami Pasvalio krašto kul
tūros bei istorijos mėnraščio 
„Šiaurietiški atsivertimai" du 
numeriai. Paskutiniajame — 
birželio mėnesio „Sugrįži
mai" skyriuje su atitinkamu 
pristatymu išspausdinti iš cik
lo „Mano prisiminimai" itin 
įdomūs tėvelio vaikystės nuo
tykiai, išdaigos, pastabos bei 
tų laikų vaikų — tėvų santy
kis. „Ateityje", — rašo biblio
tekos direktorė, — pagal gali

mybes, šiuos prisiminimus 
spausdinsime ir toliau". 

Buvo be galo sunku ir gaila 
skirtis su 94 metus turinčio 
tėvelio rašytu rankraščiu, to
pografiniu žemėlapiu ir ilius
tracijomis, bet liko originalo 
kopijos, o rankraštis yra nau
dojamas ir neguli kur nors 
lentynoje ar stalčiuje. 

Ritonė Rudaitienė 
Lemont.IL 

GINKLAI, KONSTITUCIJA 
IR TIKROVĖ 

Naujai atrastame Amerikos 
žemyne netruko pradėti or
ganizuotis europiečių nauja
kurių kolonijos. Aplinka buvo 
pirmapradiškai laisva, beveik 
be valstybinio gyvenimo varž
tų. Į naujųjų kolonijų valdo
muosius organus buvo žiūri
ma kaip į priespaudos'vykdy
tojus, kolonijoms svetimus. Po 
kraštą issklidę kolonistai ga
lėjo pasikliauti savimi pačiais 
ir kaimynais. Visas gyvenimas 
ir turimos priemonės buvo pri
mityvios, išskyrus naujai iški
lusias valstybinio tvarkymosi 
formas. Naujakuriai tenkinosi 
primityviais įrankiais, jų tar
pe ir apsaugai laikomais gink
lais, reikalingais ir mėsos iš 
miško, šeimai maitinti parsi
nešti, ir nuo miške besislaps
tančių plėšikų apsisaugoti. 
Ginkluotų kolonistų prestižas 
labai pakilo, kada kautynėse 
su metropolijų kariuomene jie 
tą kariuomenę sumušė ir savo 
nepriklausomybe išsaugojo. 

XVIII a. pabaigoje naujoje JAV 
konstitucijoje buvo įrašyta, 
kad visi JAV piliečiai turi tei
se laikyti ginklą- Ta teisė yra 
išlikusi iki šios dienos. Kons
titucijos korėjai negalėjo žino
ti, kad konstitucija yra paties 
gyvenimo pasmerkta nuo gy
venimo atsilikti. 

Mūsų svarstomoje srityje 
yra iš esmės pasikeitę bent ke
lios aplinkybės, kurios ginklo 
laikymo klausimą visai keičia. 
Yra visai pasikeitusi šiame 
kontinente gyvenanti visuo
menė, ir jos aplinka bei nuo
taikos. 

Teisė laikyti ginklą buvo su
prantama ir pateisinama prieš 
du šimtmečius. Dabar sąlygos 
yra tiek pasikeitusios, kad 
vargu, ar yra pasaulyje vals
tybė, ar jų grupė, kuri savo 
karine galybe prilygtų JAV. 
Prieš du šimtmečius šautuvas 

Antano ir Jono JuSkų etninės kultoros muziejus Vilkijoje. Birželio 19-ąją Antano ir Jono Juškų etnines kultū
ros muziejuje buvo paminėtos garsaus kunigo, tautosakininko ir kalbininko Antano Juškos 180-osios gimimo 
metinės. Susirinkusieji apžiūrėjo daugybę eksponatų seniausioje Lietuvos medinėje klebonijoje, klausėsi pra-

Nuotr Eltos nešimų ir pasakojimų apie ši iškilų žmogų, 

buvo per laibgalį užtaisomas Amerikai gintis būtų reikalin 
palaidu paraku ir kulka, o da
bar akimirkos tereikia užtai
syti visą apkabą. Modernus 
ginklas daug veiksmingesnis 
už senovinį, o kartu ir pavojin
gesnis. 

Yra žmonių, kurie junta lyg 
ir trauką ginklą turėti. Vieni 
sudarinėja ginklų kolekcijas, 
kiti juos naudoja medžioklei, 
dar kiti juos renka dėl kurios 
kitos priežasties. Tokios gink
lų kolekcijos turi ir mokslinės 
vertės. 

Masinis ginklų turėjimas ir 
laikymas yra savotiška JAV 
valstybinės santvarkos sa
vybė, kuri neturi sau lygaus 
atitikmens kitame krašte. 

Nepaisant pastaruoju metu 
Amerikos mokyklose išprotė
jusių moksleivių įvykdytų 
bendramokslių šaudymų ir vi
suomenėje kilusio susirūpini
mo bei pasipiktinimo, nesu
kontroliuojami šaunamieji 
ginklai ir toliau lieka rimta 
visuomeninė problema, kurio
je jausmai, klaidinga galvose
na, atgyvenusios tradicijos, 
pagaliau ekonominiai reikalai 
susipainioja į greit neišnarp
liojamą kamuolį. Amerikos vi
suomenės pažiūros įvairuoja 
nuo šios „teisės" neliečiamumo 
iki griežtos kontrolės įvedimo. 
Vienokiu ar kitokiu atveju, jei
gu svetima kariuomenė ban
dytų pulti JAV teritoriją. 

Ar esat* kada atostogavę dvare'7 Tokią galimybe jums siūlo BikvUkio dvaro Utenos rajone savininkė Dalia 
Gruodienė. Lietuvoje turime to katančio ir dviejų elerų kraštą - Utenos apskriti, kur Anyk&ių. Ignalinos. Mo
lėtų, Utenos bei Zarasų rajonuose atostogų dienas ar tiesiog savaitgali galima praleisti ne tik kempinge, poilsio 
namuose, bet ir sodyboje, stovinčioje ant paties etero kranto... Nuotr. Eltos 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savlngs and Loan 

Assoclatlon of Chlcago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Cac4ndr G. OkBcti, Prat4dcnt 

Patarnauįon čikagoa ir Apytinkhi LktanrkoM Daugiau Kaip 91 Metus. 

gi rimti kariniai, o ne muzieji
niai ginklai, kurių dar pakan
ka nusikalstamumo pobūdžio 
veiksmams. 

Šią apžvalgėlę baigiant, dar 
reikia paminėti „National Rif-
fle Association" vardu besiva
dinančią organizaciją, sutrum
pintai, N.R.A., kuri, be spor
tinių tikslų, labai uoliai gina 
ir ginklų „neliečiamybe". 
N.RA turi daug įtakingų na
rių, kurie padeda tą teisę ginti 
bei saugoti. 

Dar vienas, dabartinę perse
nusią padėtį palaikantis 
veiksnys yra ginklus gami
nanti pramonė ir su ja surišta 
prekyba. Sąskaitą suvedus 
matome, kad ankstyvo padė
ties sutvarkymo laukti neten
ka. Tikybos, kokia ji bebūtų, 
visiškas pašalinimas iš mo
kyklos ir viešojo gyvenimo, 
klaidingai suprantama laisvė, 
tėvų vaidmens šeimoje panei
gimas yra tik eilė priežasčių, 
privedančių prie masinių žu
dynių mokyklose ir gyvenime. 
Mūsų, lietuvių, tai neatpalai
duoja nuo žmogiškos ir tau
tinės atsakomybės. 

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL 

GRŪTO PARKAS 

Seimui atsisakius paskirti 
lėšų sovietmečio stabams kur
ti parką Dzūkijoje, atrodė, 
kad labai nemalonus projek
tas nebus įvykdytas. 

Iš tikrųjų jis dar nepalaido
tas, nes keli Seimo nariai, 
meno specialistai ir švietimo 
pareigūnai bei Lietuvos lais
vės lygos vadovas aplanke 
parką ir vyksta pasitarimai, 
ką daryti. 

Sunku suprasti, kaip Lietu
voje gali būti pritariančių 
žmonių tokiam projektui, lai
kyti gyvus pačius tamsiausius 
Lietuvos istorijos metus ir 
garbinti Lietuvos naikintojus. 

Kyla klausimas: ar žydai 
turi kur nors panašų parką su 
Adolfo statula ir kitais jo sta
bo nariais? 

Romualdas Povilaitis, 
D.D.S. 

Lemont. IL 

MES NEPRITARIAM 

Kalbu apie Dzūkijoje kuria
mą budelių parką. Kas ten 
per žmonės? Dar neprisižiū
rėjo per tiek metų! Įdomu, kas 
juos slėpė beveik 10 metų! Se
niai reikėjo sumalti į žvyrą ir 
kelius išgrįsti. Gėda pagalvo
jus. Likusiems partizanams 
akis badys. Maniau, kad tik 
Lietuvai nusipelniusiems pa
minklai stovi. (Kaip partizano 
motinai Lemonte). O dabar ir 
žudikams ' O ten tuos bude 
liūs saugos, neduok Dieve, at 

s i r a s koks „ne t ikė l i s" ir d a r 
apspjaudys. Jei ta firma tiek 
milijonų sukišo — tai reiškia 
apsimokės — žmonės eis, pi
nigą mokės — lyg nematę. 
Tas Vilimas Malinauskas ga
lėjo savo milijonus labdarai 
padovanoti, bet ten nemada, 
nes gi yra išeiviai. 

Nusibodo man tai, kad išei
viai rinktų parašus prieš tą 
parką. Mūsų saujelė, o ten 
milijonai žmonių. 0 kas gi! 
„Draugo" Nr. 121: „Lietuvos 
visuomenė pritaria sovietinių 
skulptūrų parkui". 

Kas nustebino, tai Lietuvos 
lygos vado A. Terlecko svei
kinimas V. Malinauskui: „Jei
gu tokių darbo fanatikų butų 
Lietuvoje bent šimtas, tai že
mė Lietuvoje nedirvonuotų". 
Pasak jo, „Malinauskui reikia 
nusilenkti žemai, kad daro 
tautai gerą darbą". (Gal tas 
Malinauskas galėjo keliolika 
traktorių nupirkti?) 

„Draugas" Nr. 123: „Gyven
tojai nori padėti sovietinių 
skulptūrų parko steigėjui". Oi 
kaip renka parašus, 4,000 su
rinko Druskininkuose, kitur 
300 — tik skambina, tik klau
sia kaip padėti. 63.1% už 
skulptūras! Tai taip ir yra. 
Mes ir jie. Dar gale straips
nio: per dieną apsilanko iki 
kelių šimtų žmonių. Negali 
atsižiūrėti. Koktu' 

K. Kaffenberger 
Bloomfield Hills, MI 

PRISIKĖLIMAS IŠ 
NUMIRUSIŲ 

Labai mėgstu skaityti spau
dą, ypač lietuvišką. Skaitau 
nuo pirmo puslapio iki pasku
tinio, vartau, vis ieškodama 
daugiau. Tad štai, bevartyda-
ma liepos 3 d. „Draugo" aštun
tą puslapį, apsidžiaugiau su
radusi gražų lietuvių kalbos 
lygiareikšmį pakaitalą mūsų 
gremėzdiškam fajerverkui. 
Ugnies salvės! Vaikščiojau, 
kaliau ir kartojau, kad neuž
mirščiau. Tačiau nuo salvių 
žvilgterėjus į kairę to paties 
puslapio pusę. pūpsojo tikrai 
unikali informacija. „Važiuojti 
į Little Red Schoolhouse gali
ma ir su... Pulaskf. Turbūt, 
kad ne. Vargšas generolas jau 
seniai yra iškeliavęs į amžiną 
atilsį, beliko tik jo garbei skir
ta gatvė. Taip pat ir šalia tu
pintis sakinys „Neužmirškite 
pasidžiaugti Michigan ežero 
pliažu" skamba neįtikėtinai. 
Kodėl ne „byčium?" Maniau, 
kad „pliažą" mes jau seniai iš-
metėm iš savo žodyno ir jo vie
toje naudojome „paplūdimį" ar 
„paežerę". Bet. matyt, numirė
liai prisikelia... 

Liuda Germanienė 
Lisle, II 
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Antano ir Jono Juškų etnines kultūros muziejus. Birželio 19-ąją muzieju
je buvo paminėtos garsaus kunigo, tautosakininko ir kalbininko Antano 
Juškos 180-osios gimimo metinės. " N'uotr. El tos 

A.fA. 
BARBORA BLINSTRUBIENĖ 

Razvilaitė 
Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. liepos 7 d. sulaukusi 

89 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: vyras Teodoras, dukros: Severiną Juš

ka, žentas Karolis ir Daiva Panariene, žentas Raymon-
das; anūkas Egidijus Juška su šeima; seserys Stella 
Paškonienė, vyras Augustas ir Jadze Vanagienė su šei
ma; svainė Eugenija Blinstrubiene su šeima bei kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė pašarvota penktadienį, liepos 9 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. ir šeštadienį, liepos 10 d. nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. ryto Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės šeštadienį, liepos 10 d. Iš laidojimo na
mų 10 vai. ryto Velionė bus nulydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Barbora bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukros, anūkas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
MOTIEJUS KVEDARAS 

A. a. Motiejaus vienerių metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios bus aukojamos liepos 13 d., 
antradienį, Tėvų Jėzuitų koplyčioje 9 vai. ryto. 
Draugai ir pažįstami kviečiami šv. Mišiose 
dalyvauti. 

Žmona Danutė 

A. t A. 
Jūrų kpt. inž. POVILUI 

LABANAUSKUI 
mirus, broliui_VYTAUTUI, brolienei UOGUTEI. 
seserims LIUDAI JURĖNIENEI ir ONUTEI 
MINUKIENEI bei kitiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Emilija Valančienė 
Elena Švažienė 

Bronė ir Oskaras Kremeriai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 

A.tA. 
v. s. JONUI PARONIUI 

staiga mirus, gilią, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui 
JONUI, dukteriai IRENAI, broliui ZIGMUI, visiems 
giminėms ir artimiesiems. 
Brolis Jonas buvo vienas uoliausių skautijos narių. Už 
ilgametį darbą ir vadovavimą sąjunga įvertino Velioni 
apdovanodama aukščiausiu LSS garbes ženklu. 
Geležinio Vilko ordinu. 
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su jumis dalinasi 
skausmu ir liūdesiu. 

v. s. Birutė Banaitiene 

LSS Tarybos Pirmijos pirmininke 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
KVIEČIA ATOSTOGAUTI LIETUVOS 

KAIME 

Našlių, naš l iukų i r pavie
nių klubo smagi g e g u ž i n ė 
rvyks liepos 18 d. Šaulių 
salėje. 2417 W. 43rd Str., Chi-
cago. Bus gardaus maisto, at
sigėrimo ir gera muzika. Daly
vaukite ir smagiai praleiskite 
dieną. Gegužinės pradžia 12 
vai. 

Gediminas ir B i r u t ė J o d -
wal ia i , Riverside IL, siųs
dami „Draugo" prenumeratos 
mokestį, pridėjo dosnią 100 
dol. auką. Tai ypač darbšti ir 
sumani jaunų lietuvių šeima, 
nelabai seniai įsigijusi ir 
sėkmingai tvarkanti Willow-
brook pokylių sales, kuriomis 
jau daug kartų pasinaudojo ir 
mūsų tautiečiai. Dėkojame už 
dovaną! 

Žinoma ku l i na r ė Aldona 
Sol iūnienė ir jos talkininkai 
rūpinsis sveika mokytojų stu
dijų savaites dalyvių mityba. 
Studijų savaitę Dainavoje ruo
šia JAV Švietimo taryba rug
pjūčio 1-8 d. 

Ateitininkų veikėja Laima Šalčiu
vienė. 

Laima Ša lč iuv ienė . ..Iš 
Ateitininku gyvenimo" šešta
dieninio ..Draugo" puslapio re
daktorė, prašo ateitininkų 
skyriui straipsnius, žinias ir 
nuotraukas iki š.m. rugpjūčio 
1 dienos paštu ar faksu betar
piškai siųsti ..Draugo" redak
cijai, ant voko ar lydraščio 
pažymint: „Ateitininkų sky
riui". I klausimus, susijusius 
su šiuo puslapiu, ..Draugo" re
dakcijoje atsakys Irena Regie-
ne. 

J a u d a u g k a r t ų k a r t o 
j o m e — ..Draugas" švenčia 
gimtadienį — 90-tąjį! Kai mū
sų šeimos nariai ar draugai 
švenčia gimtadienį, sukaktį ar 
kitą asmenišką šventę, sten
giamės j iems padaryti 
džiaugsmą, apdovanoti, aplan
kyti, pasveikinti. „Draugas" 
yra kiekvieno lietuvio šeimos 
narys ir a r t imas bičiulis jau 
90 metų. tad prisiminkite jį, 
padėkite paminėti šią svarbią 
sukaktį. Nors oficialiai „Drau
go" įkūnmo-gimimo diena yra 
š.m. iiepos 12, bet ji bus 
švenčiama tr imis renginiais: 
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, 
vasaros švente gamtoje (t. 
marijonų sode), iškilmingu po
kyliu Martinique salėje rug
sėjo 26 d. ir koncertu lapkričio 
28 d. Visus iš anksto kvie
čiame! 

Kun. T o m a s S k r u d u p i s iš 
Romos, kur baigė teologijos li-
cenziatą, atvyko į Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapiją Čika
goje. Jis yra iš Panevėžio vys
kupijos ir Čikagoje bus per 
Šiluvos atlaidus, kol kun. Ri
mas Gudelis, kuris sėkmingai 
jau kuris laikas darbavosi 
šioje parapijoje. studijuos 
Prancūzijoje ir dirbs vasaros 
stovyklose. 

Būk i te d r a u g i š k i „Drau
go" šventės gamtoje svečiams 
— ir suaugeliams, ir vaikams 
— paieškokite savo namuose 
gražių dovanėlių laimėji
mams. Visos dovanos su di
džiu dėkingumu priimamos ad
ministracijoje kasdien, darbo 
valandomis. 

PLC p i rmoj i šių me tų ge
gužinė — liepos 11 d., 12 vai., 
centro sodelyje. Skanus mais
tas, linksma muzika, daina, 
laimėjimai, šeimyniškas pa
bendravimas. Rengia PLC 
renginių komitetas. 

Anglijos L i e tuv ių k l u b o 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
iiepos 11 d., 12 vai. Šaulių 
namuose. Čikagoje. Bus geras 
maistas, nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kiti 
įvairumai. Gegužinė suteiks 
gerą progą atsigaivinti ir pa
bendrauti vėsinamoje Šaulių 
salėje. Visi maloniai kviečiami 
atvykti. 

„Pavasario žiedų nuogumas, 
svaiginantis vasaros pradžios 
šieno kvapas, vidurvasario ža
lumos malonus gaivumas bei 
vandens šiltumas, rudeninis 
lapų auksas, žiemos pusnynų 
bei šerkšno romantika — tai 
dalykai, kuriems nereikia gai
lėti laiko. Jūs pasirinkote žve
jybą ar medžioklę, žygius val
timis, dviračiais, kinkiniais, 
raitomis ar tiesiog pėstute, gal 
darbą ūkyje, grybaukite, uo
gaukite ir, žinoma, mėgauki
tės kaimišku maistu..." 

Tokiais sakiniais kviečiami 
turistai praleisti atostogas 
kaime reklaminėje knygelėje, 
pavadintoje „Poilsis Lietuvos 
kaime". Tai leidinys Lietuvos 
kaimo turizmo asociacijos, ku
ri yra Lietuvos Respublikos 
Žemes Ckio Rūmų padalinys. 

J Čikagą vėl atvyko šios tu
rizmo Lietuvos kaime draugi
jos veikėjas, kaunietis Pranas 
Paškevičius, kuris pirmą kar
tą čia buvo užsukęs lygiai 
prieš metus. Jau tada su šiuo 
veikliu lietuviu teko bendrau
ti ir trumpai aprašyti jo pas
tangas sudominti mūsų tau
tiečius Lietuvos kaimu. 

Šį kartą jis atsivežė anks
čiau pristatytą naują leidinį, 
kuriame randame apie 70 so
dybų ar namų Lietuvos kai
muose, įvairiose vietose, be
laukiančių turistų ir iš viso 
pasaulio. Vien tik pažvelgus į 
šį leidinį, galima matyti, jog 
susidomėjusieji poilsiu kaime 
gali rasti vietų pagal skonį, 
gerumą, na. ir kišenę. 

Leidinyje yra poilsį siūlan
čių pastatų spalvotos nuotrau
kos, jų savininkų vardai, pa
vardės, telefonai (kai kurių ir 

faksų numeriai) bei daug kitų 
informacijų, kurios čia patei
kiamos vadinamu „legendų" 
būdu (mažais piešinėliais, ku
rie yra paaiškinami knygelės 
pradžioje). 

Poilsio vietų pobūdis ir ko
kybė yra pažymima gandrų 
skaičiumi — nuo vieno iki ke
turių. Štai, ko galima laukti 
vieno gandro sodyboje: „Nėra 
vandentiekio, maistas poil
siautojo arba sodybos šeimi
ninko, nakvynė daržinėje ant 
šieno, svirne a r name, poilsio 
kambarys su televizoriumi — 
bendras su šeimininkais". 

O ką žada keturi gandrai? 
Čia svečiai priimami ištisus 
metus, poilsiaujama atskiruo
se apartamentuose (gali būti 
miegamasis, tualetas, dušas, 
poilsio kambarys su TV apa
ratūra, židinys, vaikų kamba
rys). Maistą ruošia šeiminin
kai pagal iš anksto aptartą 
valgiaraštį. Paslaugos: kam
barių tvarkymas, skalbimas, 
skalbinių lyginimas, telefonas, 
faksas, ekskursijų, šventinių 
renginių organizavimas, pir
tis, atviras ar uždaras basei
nas. 

Pasiteiravome P. Paškevi
čiaus apie siūlomų kambarių 
kainas, saugumą bei kitus da
lykus. Kainos yra įvairios — 
maždaug nuo 6 iki 20 dol. per 
parą vienam akmeniui (čia 
daugiausia įskaitomi ir pus
ryčiai). Jeigu kas nors rūpin
tųsi saugumu, tokiems būtų 
patartina užsisakyti apsaugos 
žmones iš veikiančių agentūrų 
(tokia apsauga gana nebran
gi)-

Šiuo metu Lietuvos kaimo 
turizmo sąjungos prezidentė 
yra Regina Sirusienė. Įstaigos 
adresas — K. Donelaičio gt. 2. 
3000 Kaunas. Lithuania. Tele
fonas iš JAV — 011-370-
7228506. Parašius ar paskam
binus, bus atsiųstas anksčiau 
minėtas leidinėlis, kuriame in
formacijos teikiamos ne vien 
lietuvių, bet anglų ir rusų kal
ba. 

Šios organizacijos veikėjas 
P. Paškevičius savo antrojo vi
zito metu JAV jau spėjo nu
vykti į Los Angeles, domėjosi 
Hollyvvood apylinkėmis. Ame
rikoje jis žada pabuvoti apie 
tris mėnesius. 

Ed . Šu la i t i s 

NAUJAS ILLINOIS ĮSTATYMAS REMIA 
KATALIKIŠKAS MOKYKLAS 

Rima Budryte-Jokubauskienė..tatuiruoja"..Žiburėlio", Montessori lietu
viškos mokyklėlės mokiniu?, norinčius ..pasipuošti" 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Illinois valstija šį pavasarį 
įvedė naują įstatymą. Tėvai, 
kurių vaikai lanko privačias 
arba parapijines mokyklas, 
kasmet galės nuo valstijos 
mokesčių atskaičiuoti ketvirtį 
privačių mokyklų išlaidų, me
tu bėgyje susikaupusių virš 
250 dol. sumos. Taigi tėvai, 
metų bėgyje tam tikslui 
išleidžiantys 2,250 dol., tais 
metais galės nuo mokesčių 
atskaičiuoti 500 dol. sumą. 
Tii'. kurie mažiau išleis, ma
žiau galės atskaičiuoti. For
mulė: (Išlaidos - 250 dol.)/4. 
Tačiau kasmet nebus galima 
atskaičiuoti daugiau kaip 500 
dol Padengiamos yra knygų, 
mokyklų uniformų, moksla-
pmigiu ir įvairių mokyklų 
mokesčių išlaidos. 

Illinois valstijoje daugiau 
kaip 300,000 vaikų lanko pri
vačias mokyklas, o Čikagos ar 
kidiecezijoje yra 320 pradžios 
mokyklų ir 47 gimnazijos. Per 
praėjusius 8 metus, kasmet 
vidutiniškai buvo uždarytos 5 
katalikiškos mokyklos, nes 
mokinių skaičius stipriai su
mažėjo, arba nebuvo įmanoma 
mokyklų išlaikyti. Arkidiecezi-
jo* pareigūnai viliasi, kad 
naujas įstatymas paskatins 
daugiau tėvų siųsti vaikus į 

katalikiškas mokyklas. 
Illinois Senate ir Atstovų 

rūmuose šį įstatymą rėmė ir 
globojo aštuoni respublikonai 
ir trys demokratai, o birželio 
mėn. gubernatorius George 
Ryan įstatymą pasirašė. 

Balzeko lietuvių kultūros muzu-juje buvo surenįjtas susitikimas su Radio Free Europe prezidentu Thomas A. 
Dino Iš kain-s I.onkijos konsulas Cika^ojt'. Lietuvos konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Thomas A. Dine ir 
Radio Free Europe darbuotoja Vašingtone Asta Banionytė. 

DR. PETRAS KISIELIUS KALBĖJO APIE 
LIETUVĄ 

globos darbą. 
Lietuvoje jam yra tekę patir

ti ir nemažos gyventojų dalies 
nuomones. Tautiečių kalbos 
daugiausia tuo metu sukosi 
apie Lietuvos prezidentą Val
dą Adamkų, buvusį ministrą 
pirmininką Gediminą Vagno
rių ir kun. Ričardą Mikuta
vičių. 

Dr. P. Kisielius plačiau pa
kalbėjo apie nužudytąjį kun. 
R. Mikutavičių, nes jis anks
čiau yra viešėjęs ir Ciceroje, 
čia — Šv. Antano bažnyčioje, 
pravedęs rekolekcijas. Jis nu
rodė, jog „Kauno dienos" dien
raštis apie šį žymųjį kunigą 
labai daug rašė ir atkreipė dė
mesį, jog mūsų (išeivių) spau
da gana menkai tą šiurpią ku
nigo žuvimo istoriją paminėjo. 
Yra žinoma, kad kun. R. Mi
kutavičiaus žuvimo aplinky
bės dar nėra visiškai atskleis
tos, nes piktadariai (beje, dau
gumas rusų kilmės) mokėjo 
papirkti policiją, saugumą ir 
kitus. 

Tęsdamas savo įspūdžių iš 
Lietuvos pasakojimą, dr. P. 
Kisielius pažymėjo, kad Lietu
vos kaimas šiuo metu yra 
apleistas ir, jo nuomone, že
mės ūkio neatstos nei fabri
kai, nei nafta. Kaimiečių dau
guma vargsta, taip pat kaip ir 
žmonės su mažomis pensijo
mis. 

Tačiau nurodė, kad žmonės 
tėvynėje moka ir sugeba gra
žiai rengtis, yra labai populia
rios gėlės, kurias daug kas 
pardavinėja ir dovanoja. 

Dr. P. Kisielius papasakojo, 
jog buvo proga dalyvauti ketu
rių dienų J laisvę fondo sto
vykloje Anykščiuose, kur suti
kęs nemažai krikščionių de
mokratų, ateitininkų. Maž
daug tuo pačiu metu vyko ir 
„Santaros-Šviesos" konferenci
ja, kurią pinigais rėmė garsu
sis Soros fondas, o ..J laisvę" 
suvažiavimas "nieko S jo nega-

Dr. Petras Kisielius. 

Dr. Pe t ra s Kisielius, kuris 
sekmadienia is Cicero lietuvių 
klube pris tatydavo kitus tau
tiečius papasakoti apie Lie
tuvą, liepos 4 d. pats kalbėjo, 
nušv iesdamas savo viešnagę 
tėvynėje. 

Kalbėtojas pradžioje pažy
mėjo, kad savo vizito metu su
tiko daug įdomių žmonių bei 
gerų pažįstamų. Tačiau iš jų 
t a rpo išskyrė buvusį Cicero 
lietuvių telkinio gyventoją dr. 
Arvydą Žygą, kuris šiuo metu 
bebaigia kunigystės studijas 
Kaune ir gražiai reiškiasi jau
nimo globos srityje. 

Dr. P. Kisielius turėjo progą 
sut ikt i kai kuriuos dr. A. Žygo 
globojamus vaikus, įsikūru
sius prie Laisvės alėjos Kau
ne. J i e kaip tik buvo sugrįžę iš 
vasaros stovyklos ir jau kalba 
apie kitų metų stovyklą. Kal
bėtojas parodė tų vaikų nuo
t raukų , kuriose buvo galima 
matyt i ir Cicero lietuvių suau
kotus j iems žaislus. Pažymėjo, 
kad tokias stovyklas daugiau 
kas rengia ir kai kurioms pi
nigų ne t rūks ta , yra netaupiai 
ruošiamos. Todėl nenuostabu, 
kad kiti nelaimingi vaikai la
bai mažai gauna. Be to, at
kreipė dėmesį, kad ne v i - i 
klierikai yra įsijungę į raikų 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

vęs, nes tas turtingasis fondas 
neremiąs konfesinių sambū
rių. 

Kalbėtojas dar ir ir daugiau 
Lietuvos vaizdų paminėjo. 
Baigdamas išreiškė susižavėji
mą Lietuvos sostine Vilniumi, 
kuris, nors ir yra gražus, bet jį ' 
vis labiau dailina. Taip pat 
dr. P. Kisielius pareiškė, jog 
Lietuvos žmonės rodė nepa
prastą dėmesį mūsų krepši
ninkams ir, kuomet Prancū
zijoje prasidėjo Europos vyrų 
krepšinio pirmenybės, visi 
apie jas tekalbėjo. 

Pranešimo pabaigoje būta 
klausimų, kurių ne vieną pa
teikė, irgi neseniai Lietuvoje 
viešėjęs, Stasys Bernatavi
čius. Beje, ir daugiau cicerie-
čių jau spėjo sugrįžti iš vieš
nagės tėvynėje, jų tarpe žino
mas Lietuvių Bendruomenės 
veikėjas Mindaugas Baukus 
su žmona. 

Dr. P. Kisieliaus, nepaisant, 
kad liepos 4-oji buvo karš
čiausia šių metų diena, klau
sėsi nemažas būrys tautiečių 
ir svečių iš kitur. Iš tokių tar
po buvo pristatyti neseniai po
piežiaus pažymėjimus gavu
sieji Elvyra ir Pilypas Naru
čiai. 

P . Narutis, žinomas pogrin
džio veikėjas nacių metais. 
Lietuvoje, kalėjęs Štutthofo 
koncentracijos stovykloje, pa
žymėjo, kad džiaugiasi, susi
laukęs popiežiaus įvertinimo. 
J i s nepagailėjo gražių žodžių 
ir Cicero lietuviams, kurie dar 
vis įstengia kartu darbuotis, 
renkasi sekmadieniais į lietu
viškas Mišias, o po jų paben
drauja prie kavos. Jis linkėjo 
ir toliau panašiai darbuotis, 
perimti iš kitų lietuviškų tel
kinių vyraujančią poziciją. 

Ed. Šu la i t i s 

SKELBIMAI 
• Amer ikos Lie tuv ių ra

d i jas , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
(ak.) 

ARAS ROOFING 

• Akcijų, bonų bei k i tų 
v e r t y b i ų p irk ime ir par
dav ime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
AndriuM Kurkulis, tel . 312-
879-7751, dirbą su F irs t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

Illinois gubernatorius Ryan pasirašo įstatymą, leidžiantį tėvus nuo valstijos mokesčių atskaičiuoti dalį privačių 
ir parapijiniu mokyklų išlaidų. Sėdi iš kairės: gubernatorius George Ryan. Čikagos kardinolas Francis George. 
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